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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Shifting emphasis in pancreatic surgery: Pre-, intra-, and postoperative
determinants of outcome

Eshuis, W.J.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Eshuis, W. J. (2014). Shifting emphasis in pancreatic surgery: Pre-, intra-, and postoperative
determinants of outcome. [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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/shifting-emphasis-in-pancreatic-surgery-pre-intra-and-postoperative-determinants-of-outcome(59052c59-4e32-4240-be52-79502094f01a).html


DANKWOORD



Appendices

222

DANKWOORD

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp en inspiratie van vele 
anderen. Graag wil ik een aantal van hen bedanken, nadat ik hier allereerst een woord 
van dank uitspreek aan de patiënten die hebben deelgenomen aan de diverse studies.
 
Mijn promotor, prof. dr. D.J. Gouma
Uw enthousiasme en scherpzinnigheid heb ik inmiddels al vaak geroemd zien worden 
in de dankwoorden van de vele proefschriften die onder uw bezielende leiding 
zijn verschenen. Ik wil mij hier graag bij aansluiten. Het is een eer om één van uw 
promovendi te mogen zijn.

Mijn co-promotor, prof. dr. O.R.C. Busch
Veel dank voor uw hulp bij het opzetten en uitvoeren van de studies uit dit 
proefschrift. Ik verheugde me altijd op onze overlegmomenten, niet alleen vanwege 
uw waardevolle suggesties, maar ook vanwege uw humor en de ontspannen sfeer. Ik 
kijk ernaar uit om mijn opleiding straks bij u voort te zetten.

De leden van de promotiecommisse: prof. dr. P. Fockens, prof. dr. J.B.L. Hoekstra, 
prof. dr. G. Kazemier, prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl, prof. dr. J.S. Laméris, prof. dr. 
A.P.J.M. Smout. Hartelijk dank dat u de tijd hebt uitgetrokken voor een kritische 
beoordeling van mijn proefschrift, en voor uw bereidheid om zitting te nemen in de 
promotiecommissie.

Prof. dr. T.M. van Gulik
Veel dank voor uw altijd rake final touch aan mijn manuscripten en de mooie 
momenten op de diverse HPB-congressen, al gooide éénmaal een vulkaan as in het 
eten.

Een woord van dank aan iedereen, die mee heeft geholpen de ARCO-trial tot een 
succes te maken, voor zover nog niet hierboven genoemd; in het bijzonder: J.A. 
Haverkamp, dr. J.B. Reitsma, dr. R.J. Bennink, S.P. Anroedh, W.M. de Jong (AMC), 
prof. dr. C.H.J. van Eijck, C.J. Pek, M. Seijbel (Erasmus Medisch Centrum), dr. M.F. 
Gerhards, dr. L.T. de Wit, G. van Lienen, B. Thiel (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis), 
dr. P.P. Coene, dr. E. van der Harst, M. Molenaar, E.B. Deerenberg, S.W. Lam, M.C. 
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Lips (Maasstad Ziekenhuis), dr. I.H.J.T. de Hingh, dr. S.W. Nienhuijs (Catharina 
Ziekenhuis), dr. T.M. Karsten, prof. dr. L.P.S. Stassen, S. Festen (Reinier de Graaf 
Gasthuis), dr. B.A. Bonsing, dr. H.H. Hartgrink, A.M.E.G. Voet-van den Brink (Leids 
Universitair Medisch Centrum), dr. J.J.G.M. Gerritsen, dr. J.M. Klaase (Medisch 
Spectrum Twente), dr. K. Bosscha (Jeroen Bosch Ziekenhuis), dr. E.J. Spillenaar 
Bilgen, D. van Uden (Rijnstate Ziekenhuis).

Alle mede-auteurs, voor zover nog niet hierboven genoemd, dank voor uw 
waardevolle bijdragen.

Mede-onderzoekers:
Niels, jou ben ik denk ik wel het meest dank verschuldigd als het op dit proefschrift 
aankomt. Je hebt mij wegwijs gemaakt in de wereld van het onderzoek en daarvoor 
ben ik je zeer dankbaar.
Wytze, volgens mij begon onze vriendschap echt vaste vormen aan te nemen toen 
we in een obscure gelegenheid in Londen onze wekker hoorden afgaan. Het was het 
startpunt voor vele mooie avonturen die we samen beleefd hebben. Volgend jaar hoop 
ik er weer bij te zijn op de wintersport.
Overige mede-onderzoekers van G4: Jordy, Mark, Eefje, Teun Peter, Jorik, Malaika, 
Dara, Lidewine, Hilko, Evelien, Suzan, Rachel, Sanne, Tjibbe, Paul, Pieter, Ping, 
veel dank voor de goede sfeer op de afdeling en de vele mooie momenten.
Chirurgie-onderzoekers elders in het AMC: Franceline, Marjolein, Roos, Hendrik, 
Jaap, Nienke, en in het bijzonder Gwen, Lisette en Thony, wat hebben wij veel 
gelachen op onze prima congresuitjes!
Shanna, ik ben blij dat jij de onderzoekslijn hebt overgenomen, dank voor de leuke 
samenwerking en succes straks in de kliniek!
Tot slot, lieve Emma, in eerste plaats zus maar ook mede-onderzoeker, ik noem je 
hier omdat ik het geweldig vond om collega’s te zijn! Dit was niet gepland, maar het 
liep zoals het liep, en het pakte fantastisch uit. Bij jou kon ik terecht met vragen die ik 
aan niemand anders durfde te stellen. Straks weer samen in het AMC, leuk! Bij deze 
ook dank aan Menno, ik wens jullie een mooi voortdobberen samen.

Secretaresses van G4: Trudy, Joke, Jacqueline, Coos, Els, Carla, dank voor jullie 
ondersteuning en voor het bijdragen aan de goede sfeer op G4.
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Collega’s uit Tergooiziekenhuizen Hilversum, en in het bijzonder Jan Wind, Nanette 
van Geloven, Jan Peter Eerenberg en dr. J.W. Juttmann, voor de begeleiding bij  mijn 
eerste stappen in de chirurgische wereld en hulp bij het vinden van de onderzoeksplek 
die heeft geleid tot dit proefschrift.

De maatschap Heelkunde en collega-assistenten van het Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis, veel dank voor de ontzettend goede sfeer op de werkvloer, dankzij jullie 
ga ik elke dag met plezier naar het werk!

Irene, veel dank voor het prachtige omslag!

Sjoerd, Maarten, Jeroen, Wouter, Ime, Gijs en Gerard, dank voor de ontspanning 
buiten werktijd. De eerste vier in dit rijtje samen met David en Wytze ook bedankt 
voor het surprise-feest, toen het zogenaamd bijna af was!

Pieter, dank voor je vriendschap, ik kijk uit naar ons volgende uitje (Rio?).

Zwaar 2000: Rico, Reinier, Jochem, Rutger, Freek, Menzo en Martien, ik ben blij met 
zo’n trouwe ploeg, en hoop in de toekomst meer hoogtepunten met jullie te beleven 
dan het jaarlijkse kerstdiner, hoewel ik daar altijd weer een tijd mee vooruit kan. Bij 
deze ook dank aan Diederik Simon voor zijn coachwerk, voor het lachen tijdens de 
diverse Olympische Spelen, en zijn heldere analyses van de prins.

Bestuur ‘03/’04: Thomas, Elisabeth, Jane, Sander, Hidde, Janet en Technisch Front-
mattie Chris, volgende BBQ ben ik er weer bij!

Ruis: Tijmen, Han, Cas, Jeroen en Jeroen: veel dank voor de muzikale ontspanning. 
Ik hoop nog vele jaren met jullie op het punt van doorbreken te staan.

ASH: Gijs, Tijs, Martijn, Joris, Gerritjan, Roelf Jan, Jan, dank voor de vele (meestal 
niet zo ontspannen) kilometers op de zondagochtend en de mooie marathonuitjes, 
met scooters enzo.

Trudy en Per, dank voor de altijd warme ontvangst in Schoonhoven.
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Jeroen, dank voor je trouwe vriendschap gedurende vele jaren. Onze dekmantel om 
bakkies te doen heeft tot een prachtig artikel geleid. Ik verheug me erop om straks 
weer samen in het AMC te werken. Dank dat je mijn paranimf wilt zijn.

David, het is boffen geblazen met een BFF als jij. We hebben inmiddels al zoveel 
samen beleefd, je bent niet meer weg te denken uit mijn leven. Ik vind het allemaal 
nogal wat. Ik ben blij dat je me bij wilt staan als paranimf.

Lieve oma Jet en oma Gees, veel dank voor jullie continue oprechte belangstelling 
en medeleven. 

Jan Lodewijk, lieve broer, dank voor je altijd vrolijke aanwezigheid in de Eerste 
Oosterparkstraat. Ik ben blij dat je boven me woont, en dat je een printer hebt. Dit 
moeten we echt vaker doen, gezellig! 

Lieve Marthy en Jan, jullie zijn de liefste ouders die iemand zich kan wensen. Altijd 
meelevend en belangstellend. Dank voor jullie nimmer aflatende steun. Jan, ik heb al 
tegen meerdere mensen hierboven gezegd dat ik het leuk vind om straks weer samen 
in het AMC te werken, maar het meest bijzonder zal het zijn om straks samen met jou 
op de operatiekamer te staan!

Jorien, mijn allerliefste, ik houd zoveel van jou! Dank voor je ondersteuning de 
afgelopen tijd. Er gaat voor ons allebei veel veranderen de komende tijd, en ik denk 
alleen maar ten goede. Ik verheug me enorm op de vele avonturen die ik samen met 
jou ga beleven!


