
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Anorectal malformations and Hirschsprung disease
Functional and psychosocial challenges
Witvliet, M.J.

Publication date
2017
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Witvliet, M. J. (2017). Anorectal malformations and Hirschsprung disease: Functional and
psychosocial challenges. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/anorectal-malformations-and-hirschsprung-disease(135352a7-72ba-4688-b40c-03816ed181a0).html


 Appendices



List of publications 
Dankwoord 

About the Author





151

List of Publications

A

List of Publications

Witvliet MJ, Ping Fung Kon Jin PH, Goslings JC, Luitse JS, Ponsen KJ. Historical treatment 
results of pelvic ring fractures; a 12 year cohort study. Eur J Trauma Emerg Surg. 2009 
Feb;35(1):43-48

Schornagel IL, Witvliet MJ, Engel AF. Five year results of fissurectomy for chronic anal 
fissure: low recurrence rate and minimal effect on continence. Colorectal Dis. 2012 
Aug;14(8):997-1000

Witvliet MJ, Slaar A, Hey HA, van der Steeg AFW. Qualitative analysis of studies concern-
ing quality of life in children and adults with anorectal malformations. J Pediatr Surg. 
2013 Feb;48(2):372-379

Witvliet MJ, Sleeboom C, de Jong J, van Dijk TH, Zwaveling S, van der Steeg AFW. Anxiety 
and quality of life of parents with children diagnosed with an anorectal malformation or 
Hirschsprung disease. Eur J Pediatr Surg. 2014 Feb;24(1):70-74

Den Dulk M, Witvliet MJ, Kortram K, Neijenhuis PA, de Hingh H, Engel AF, van de Velde CJ, 
de Brauw LM, Putter H, Brouwers MA, Steup WH. The DULK (Dutch leakage) and modified 
DULK score compared: actively seek the leak. Colorectal Dis. 2013 Sep;15(9):e528-533

Witvliet MJ, Bakx R, Zwaveling S, van Dijk TH, van der Steeg AFW. Quality of life and 
anxiety in parents of children diagnosed with an anorectal malformation or Hirschsprung 
disease: the first year after diagnosis. Eur J Pediatr Surg. 2016 Feb;26(1):2-6

Witvliet MJ, Petersen N, Ekkerman E, Sleeboom C, van Heurn LWE, van der Steeg AFW. 
Transitional healthcare for patients with Hirschsprung Disease and Anorectal Malforma-
tions. Tech Coloproctol. 2017 Jul 3 (Epub ahead of print)



Appendices

152

Dankwoord

Na 6 jaar een “baan naast mijn baan”, is het eindresultaat dan eindelijk daar. Een proef-
schrift waar ik enorm trots op ben. Van mijn promotor Prof. Dr. Ernst van Heurn tot aan 
alle ouders van patiënten en patiënten zelf. Enorm bedankt, zonder de hulp van jullie was 
dit nooit gelukt. 
Er zijn nog een aantal mensen die ik in het bijzonder wil bedanken voor hun inzet en ook 
voor het vertrouwen in mij, gedurende de afgelopen jaren. 

Lieve Lideke, mijn copromotor: 6 jaar geleden tijdens mijn stage kinderchirurgie maakte 
jij mij enthousiast voor de kinderchirurgie. En tevens vertelde je me dat wij, als chirurgen, 
een operatie kunnen verrichten, maar dat de kwaliteit van leven na de ingreep iets is 
wat vaak vergeten wordt. Met dit in ons achterhoofd gingen we van start met al het 
onderzoek wat heeft geleid tot dit proefschrift. De eerste keer dat je een artikel van me 
ter correctie kreeg aangeboden, zakte de moed je even in de schoenen. Maar gelukkig 
werd dat in de loop der jaren steeds makkelijker! Heel erg bedankt voor alle tijd, die je 
hebt gestoken in al het onderzoek wat we samen hebben gedaan. Dank ook voor de 
mooie borrelavonden, die vaak begonnen als overleg, maar al snel gewoon een heerlijke 
avond bijpraten werden. Dank voor alles!!!

Geachte leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. J. de Vries, Prof. Dr. I de Blaauw, Prof. 
Dr. R.J.B.J. Gemke, Prof. Dr. J. Oosterlaan, Dr. P.J. Tanis, Dr. J.R. de Jong en Dr. H.W. van Lun-
sen, hartelijk dank voor de tijd die u heeft genomen om mijn proefschrift te beoordelen, 
en bedankt dat u zitting wil nemen in de promotiecommissie. 

Lieve paranimfen, mijn “kleine” zusjes. Wat ben ik trots dat ik hier sta met jullie beiden aan 
mijn zijde. Janneke, mijn “grote kleine” zus, ooit zelf nog nagedacht over geneeskunde, 
maar inmiddels klaar met je bachelor psychobiologie aan de UvA. Naast deze studie 
speel je de sterren van de hemel op je cello. Er zijn weinig mensen die kunnen zeggen 
dat ze even naar hun kleine zus gaan luisteren in het Concertgebouw in Amsterdam. Zo 
ontzettend stoer dat je dit allemaal naast je studie doet. 
Eefje, mijn “kleine kleine” zus, in je tweede studiejaar geschiedenis aan de UvA. Zowel 
voor je studie, maar ook als bestuur van je studievereniging ga jij altijd voor de volle 
100% . Studiereizen plannen en uitgebreide rondleidingen verzorgen voor studiegenoten 
in musea over de hele wereld, je houdt er van en doet dit met heel veel plezier. Ik laat me 
graag nog eens door je rondleiden in het Rijksmuseum of het Louvre!! 
Lieve zusjes, ik ben enorm trots op jullie en ben heel blij dat ik jullie “grote” zus ben. 
Nassaukade 314-4 rules!!
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Dankwoord

A

Beste medeauteurs, ik wil jullie bedanken voor al jullie tijd die jullie hebben geïnvesteerd 
in het lezen en corrigeren van mijn artikelen. Met name Danielle, Laurens en Stefan wil ik 
even noemen. Jullie hebben zoveel werk gedaan. Dank hiervoor en heel veel succes met 
de vervolgstudies!! Ik heb zin om jullie te helpen!
Ook alle coördinatoren van de KLANKbord-studie in de kinderchirurgische centra heel erg 
bedankt voor het includeren van alle patiënten. Ik weet dat het af en toe een best lastige 
taak is. Dank hiervoor!!

Lieve Lisanne en Lilian, dank voor al jullie hulp de afgelopen jaren. Invoeren van data in 
de database, versturen van vragenlijsten, mijn aanstelling weer eens verlengen in de VU 
en het AMC, niets was te veel voor jullie. En natuurlijk ook bedankt voor alle kopjes thee 
en koffie die we hebben gedronken tijdens de eindeloze dagen die ik op het secretariaat 
heb doorgebracht.

Lieve oud-collega’s van het Kinderchirurgisch centrum Amsterdam. Dank voor de mooie 
opleidingstijd en differentiatie chirurgie bij kinderen. Ik heb een enorm goede basis voor 
mijn vak bij jullie mogen leggen. 

Lieve oud-collega’s uit het UMCG.  Bedankt voor een geweldige fellowtijd in een van de 
leukste steden van Nederland: Groningen. Ik heb ontzettend veel van jullie geleerd en 
vond het fantastisch om in zo’n mooie kinderchirurgische groep mee te draaien. Het was 
lastig om weg te gaan. 

Lieve collega’s van het WKZ. Inmiddels al weer een jaar bij jullie, in het centrum van het 
land. Samen maken wij de kinderchirurgische zorg in dit ziekenhuis nog mooier en groter 
dan het al is. Daar heb ik heel veel zin, en ook alle vertrouwen in.  

Ca, Maayk, San, Kyr en Pas: Eindeloze avonden kaasfondue, witte wijn en goede verhalen. 
Tripjes naar Split en Londen om even echt bij te praten. Ik geniet enorm van al deze 
momenten en hoop dat er in de toekomst nog veel meer mogen volgen! Love you all!
Annelie: Samen werken in het ZMC, samen heerlijk koken, samen op stap in Amsterdam, 
samen naar Sri Lanka, samen (tegelijk) in een promotietraject. Uit al dit samen is een 
prachtige vriendschap ontstaan, die ik enorm koester. Dank voor al deze momenten, er 
komen er meer!  
Mijn jaargenootjes, Carlijne, Juud, Charlotte, Kristien, Hester en Carola: Vanaf ’98 door 
dik en dun, letterlijk en figuurlijk. Wat een mooie jaren heb ik met jullie mogen beleven. 
Dank voor het altijd open en eerlijk zijn tegen elkaar. Wanneer hebben we weer lustrum-
reis? Ik heb er zin in!
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Suus en Geertje: Twee vriendinnen in het buitenland, Berlijn en Singapore. Het gaat er 
dus duidelijk niet om hoe vaak je elkaar ziet. Want elke keer als we dan wel weer samen 
zijn is het alsof het nooit anders is geweest. Ik denk dat ik maar snel weer wat vliegtickets 
ga boeken. I’m on my way!!

Lieve Mama en Paul: Bedankt voor alle steun, vertrouwen en liefde die jullie me geven. 
Heerlijke dagen ontspannen en weekendjes weg kunnen we nu weer meer gaan inplan-
nen. Een dag bijpraten, is van ongelofelijk grote waarde voor me. Dank voor alles wat je 
me geleerd hebt mam! Ik hou van jullie! 
Lieve Papa en Jet: Ja pap, dat had je niet gedacht een aantal jaar geleden. Dat ik nu in je 
voetsporen zou treden. Nog geen professor, maar de eerste stap is gezet! Dank voor het 
enorme vertrouwen, dat jullie in me hebben. Alle momenten die we samen hebben in 
Frankrijk of in Haarlem, zijn altijd een feestje! Ik hou van jullie!   
Lieve Edgar: Jij maakt mij compleet! Samen gaan we de rest van de wereld veroveren! Ik 
hou enorm veel van je! 
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