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Professor Hugo Heij: beste Hugo, ik ben blij dat ik nog voor je naderende emiritaat 

ben afgeleverd als gepromoveerde chirurg met jou als promotor. Je kennis, ervaring en 

no-nonsense benadering van de kinderchirurgie hebben dit proefschrift geinitieerd en 

vervolmaakt en tevens mij gevormd tot de dokter die ik nu ben. Er zijn ongelooflijk veel 

veranderingen geweest en gaande in de (kinder)chirurgische wereld waarin je heldere en 

standvastige kijk altijd waardevol was en is. Je vitaliteit heeft hieronder niet geleden en ik 

hoop daarom dat we nog steeds veel van je kunnen leren voordat je elders ongetwijfeld 

weer aan de slag gaat. 

Professor Marc Wijnen: beste Marc, jouw functie als promotor bewijst dat samenwerking 

in Nederland ook op wetenschappelijk niveau vruchten kan afwerpen. Je originele insteek 

heeft bijgedragen aan dit boekje maar ook in de kliniek heeft me dat vaak geholpen. Je 

frisse en ongezouten mening heeft menige discussie naar een hoger plan getild maar ook 

waar nodig tot de essentie teruggebracht. Met onze gezamenlijke Brabantse achtergrond 

was het altijd weer lachen geblazen met heerlijk oeverloos gezwets dat alleen door Brabo’s 

wordt begrepen, maar ons serieuze raakvlak vonden we ook in het adagium: “ it’s all 

about people”. Ik hoop dat we je nog vaak mogen zien in Amsterdam.

Dr. Roel Bakx, beste Roel. Waar moet ik beginnen om je te danken. Ik ben er trots op dat 

ik de eerste promovendus ben waarin jij fungeert als co-promotor. Je wetenschappelijke 

inzicht en benadering is datgene dat we in Amsterdam nodig hebben nu er een wervelwind 

door chirurgisch Nederland gaat. Dit proefschrift was er nooit geweest als jij er niet bij 

betrokken was geraakt. Het was al een feest om je te mogen opleiden tot kinderchirurg 

waarin wij je  begeleid en gekneed hebben. Je bent echter ook in andere omstandigheden 

een rots in de branding gebleken. Heel veel respect komt je toe. Ik kijk uit naar de toekomst 

om verder met je samen te werken.

Dr. Martino Martinez Ferro from Buenes Aires, Argentina: dear Martino. I am proud that 

with you an ex-president of the IPEG is among us today. Thank you so much for your 

presence at my dissertation in Amsterdam. We all admire your knowledge and skills on 

minimal access surgery. With outstanding thinking out of the box your contribution in 

the innovation in the pediatric surgical world stimulates to improve ones surgical skills. 

Your energy gives a boost for the (I still consider myself) young generation that hopefully 

can make a difference in the future. With an Argentinian Pope and an Argentinian-Dutch 

Queen it is logical that with an Argentinan surgeon like you that future will be bright.

Professor Miguel Cuesta: beste Miguel. Lang geleden alweer, 10-15 jaar, leidde jij me op tot 

chirurg hetgeen echter ook een begin was van wat later zou uitgroeien tot een passie voor 
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de minmaal invasieve chirurgie. Toen al was je een voorloper en initiator in de minimaal 

invasieve chirurgie. Je gedachten, skills maar ook je gevoelens over mensen, chirurgie en 

het leven galmen soms nog door mijn hoofd: “opereren moet mooi zijn,  begrijp je wat ik 

bedoel? ”. De laatste keer dat we elkaar zagen in de Lutherse kerk was je gezetene in de 

promotiecommissie bij mijn paranimf Wim van den Broek. Toen was ik zijn paranimf.  Heel 

veel dank dat je nu plaats wil nemen in de promotiecommissie bij mijn verdediging.  

Professor David van der Zee: beste David. Mijn interesse in de minimaal invasieve chirurgie 

kon tijdens mijn periode in het WKZ bij jou en Professor Klaas Bax verder ontwikkelen en 

uitrijpen. Volledige toewijding aan de laparoscopie en thoracoscopie was toen hetgeen ik 

zag, over nadacht, deed en ervaarde. De inspiratie die ik bij jullie opdeed heeft me nooit 

meer losgelaten. Na het vertrek van Klaas Bax ben jij in Nederland de “leading man”in de 

minimaal invasieve kinderchirurgie. Ik hoop nog veel van je te kunnen leren en dank je voor 

het plaats nemen in de promotiecommissie.

Professor Olivier Busch: beste Olivier, onze raakvlakken op het chirurgische vlak zijn slechts 

een aantal keer minimaal invasief geweest. Als opleider heb je een reputatie hoog te 

houden, onze assistenten die hun kinderchirurgische stage doen zijn dan ook vol lof over 

hun opleider Heelkunde. Ik ben je dan ook erkentelijk dat je bereid bent zitting te nemen 

in de promotiecommissie.

Professor Wim van Aalderen: beste Wim, naarmate ik me meer verdiepte in de interessante 

pathologie van de pulmonologie kregen we steeds meer contact. Ik hoop dat we de 

prettige samenwerking verder kunnen uitbouwen in de toekomst. Hartelijk dank voor het 

zitting willen nemen in de promotiecommissie.

Dr. Els Nieveen: beste Els, met genoegen kijk ik terug op de laparoscopische bijnier- en 

phaeochromocytomen die we geopereerd hebben. Met de combinatie van kennis, skills en 

rust ben je een voorbeeld voor de chirurgie in het heden en de toekomst. Laten we nog 

veel samen opereren in die komende tijd. Heel fijn dat jij ook plaats hebt willen nemen in 

de promotiecommissie.

Further I want to thank Professor Steyaert working in Bruxelles, Belgium and Nice, France. 

Dear Henri. With great enthousiasm you arrived every time to Amsterdam for another 

thoracoscopic lobectomy. With you the master-apprentice model worked perfect and 

shows that it is still valuable. Thank you for that my friend.

Veel dank ben ik verschuldigd aan de secretaresses van de afdeling kinderchirugie, 

Lillian Fa Si Oen en Lisanne Creyghton-Rietveld voor het snel en accuraat opzoeken en 

aanleveren van allerlei verslagen en gegevens. Jullie toewijding, snelheid en het vermogen 
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om tussendoor het geleuter van enkele chirurgische stafleden aan te horen, maakt jullie 

onmisbaar. 

Mijn overige collega’s van het kinderchirurgisch centrum Amsterdam, Christien Sleeboom, 

Lideke van der Steeg, Jim Wilde, Justin de Jong en Sjoerd de Beer. Beste collega’s, hartelijk 

dank dat jullie taken voor me hebben waargenomen in de extra drukte die ik had. Ik 

ben jullie erkentelijk daarvoor. Met alle veranderingen die we hebben gehad en die nog 

zullen komen weet ik mij in goed gezelschap met jullie. Christien met al je rijke ervaring 

en mooie hand van opereren hoop ik nog veel van je te kunnen leren; Lideke, met je 

verbale en analytische kwaliteiten en met je wetenschappelijke kennis ben je steevast 

waardevol voor het KCA; Jim, met jou is het altijd fantastisch sparren waardoor we de 

patiënt altijd weer beter konden dienen, met jou en Justin waren we jarenlang de drie 

musketiers van het AMC. Justin, sinds jouw komst heb ik eindelijk een laparoscopie maatje 

erbij die ook nog eens weet wat goede wijn is en een goede compagnon is op de IPEG. 

Je communicatievermogen en onbegrensde optimisme verslaat menige roeptoeter en 

zwartgallige pessimist en kleurt na een lang telefoongesprek het oor rood van eenieder 

die al dan niet toevallig in de buurt is. Sjoerd, jij bent ook erg enthousiast en geschikt voor 

de minimaal invasieve chirurgie. Geweldig dat je de pectusproblematiek zo voortvarend ter 

hand neemt. Met jou en Roel als “jonkies”in de club gaan we de toekomst sterk tegemoet. 

Rick van Rijn, kinderradioloog en Marjolein Peters, kinderhematoloog, Minke van Minden, 

co-assistent, allen hartelijk dank voor de bijdrage aan het artikel over de laparoscopische 

splenectomie. 

Dirk Ubbink van de afdeling KPI, dank voor je hulp bij de review van de laparoscopische 

pyloromyotomie. 

Babette Peeters en Doeke Boersma, dank voor de hulp bij de tail of the learning curve 

van de laparoscopische pyloromyotomie. Succes met jullie respectievelijke opleidingen 

kindergeneeskunde en heelkunde. Lisette Hoekstra, voor de bijdrage aan het artikel over 

de initiele leercurve van de  laparoscopische pyloromyotomie. Je wordt zeker een goed 

chirurg.

Zonder hulp van de operatie-assistenten is de minimaal invasieve chirurgie niet mogelijk. 

De chirurg is een onderdeel van een team en daarin zijn jullie, zowel in het VUMC als in 

het AMC, allen onmisbaar. Speciale dank echter gaat uit naar Shirley Sussenbach en Bianca 

Balvert zonder wie alle veranderingen die we in de minimaal invasieve chirurgie hebben 

doorgevoerd nooit waren gelukt.
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Alle verpleegkundigen in zowel het VUMC als in het AMC op de afdeling kinderchirurgie 

die de postoperatieve zorg hebben gedaan voor de geopereerde patienten. De poli 

verpleegkundigen die zo fantastisch flexibel zijn geweest in de afgelopen jaren. Jullie allen 

hartelijk dank.

Mijn paranimfen, Márton Vidra en Wim van den Broek. Márton, wat geweldig dat je me bij 

weer een life-event bijstaat. Naast makker en mede-marathonloper is het altijd een feestje 

als onze gezinnen bij elkaar zijn. Wim, ik was toen paranimf bij jou, jij nu bij mij. De cirkel 

is rond. Nu jij in Geldrop zit is de afstand wat groter dan toen we beiden nog assistent 

chirurgie waren maar tijdens de momenten met een goed glas Amarone is het weer als 

vanouds kei-gezellig.

Mijn schoonouders, Hans en Mieke Scheel voor hun niet aflatende meelevendheid met ons 

drukke gezin en hun bereidheid tot opvang van onze kinderen in onvoorziene situaties.

Mijn ouders, pap en mam. Wat fijn dat op jullie oude dag jullie beiden zo gezond en fit 

zijn en dit met ons kunnen delen. De basis van mijn professionele loopbaan is natuurlijk 

gelegen in mijn Brabantse jeugd.

En dan de belangrijkste mensen uit mijn leven. Lieve Nynke, je hebt toch maar alles 

draaiende weten te houden tijdens mijn fysieke en soms ook mentale afwezigheid in 

de drukte rondom dit proefschrift. Het liefdevol grootbrengen van onze 3 kinderen, alle 

logisieke organisatie eromheen, je eigen carriere, en daarnaast mij ook nog de nodige 

aandacht kunnen geven. Naast dat je de ultieme multitasker bent, ben je de allerliefste van 

de hele wereld, ik hou van je.

Mijn grote kleine helden, Pepijn, Willemijn en Leonoor. Liefies, papa kan nu meer thuis 

zijn en met jullie gaan hockeyen, piano spelen, paardrijden, dansen en alles wat jullie maar 

willen. Ik kan niet zonder jullie. Dikke kus van papa.
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