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DANKWOORD     

Met dit proefschrift sluit ik een periode af, waaraan ik tot in lengte van dagen met weemoed terug 

zal denken. Hoewel alleen mijn naam op de kaft prijkt, had ik dit boekje niet kunnen schrijven 

zonder de begeleiding, inspiratie, kritische blik en het enthousiasme van vele anderen. Graag 

wil ik dan ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit werk. 

Klinische studies, zoals ook het merendeel van de studies in dit proefschrift, zijn volledig 

afhankelijk van de bereidwilligheid van patiënten om deel te nemen aan wetenschappelijk 

onderzoek. Ik heb veel bewondering voor de onbaatzuchtigheid, die vele patiënten in een 

onzekere periode rondom hun eigen behandeling hebben getoond. Moge de wetenschap, en 

daarmee de diagnostiek en behandeling van toekomstige patiënten, hiervan blijven profiteren.

Mijn begeleiding door zowel MDL-artsen als chirurgen, met van elk specialisme maar 

liefst 1 promotor en 1 copromotor, mag gerust een voorrecht worden genoemd. Het heeft 

mijn blik als onderzoeker breed gehouden en geleid tot vele prikkelende discussies. 

Dit proefschrift is een mooie afspiegeling van dit multidisciplinaire ensemble, en deze 

succesvolle samenwerking zal ongetwijfeld tot vele andere proefschriften leiden. 

Prof. dr. P. Fockens, beste Paul, jij houdt vele klinische, organisatorische en wetenschappelijke 

ballen in de lucht. Desondanks heb je de gave om van je onderzoekers het totaalplaatje 

voor ogen te houden en voel je feilloos aan wanneer jouw begeleiding meer dan ooit nodig 

is. Jouw vooruitstrevende ideeën op het gebied van therapeutische endoscopie hebben 

een belangrijke bijdrage geleverd aan dit boekje en aan de studies die nog volgen. Dank 

voor de vrijheid die je me hebt gegeven om de dingen die ik leuk vond door te zetten. 

Het is je niet gelukt mij te laten zwichten voor de MDL, maar ik hoop in de toekomst 

vakoverstijgend nog veel met je samen te werken.

Prof. dr. W.A. Bemelman, beste Willem, jij bent een groot wetenschapper en clinicus, maar 

bovenal levensgenieter. Je eindeloze ideeën en enthousiasme werken zeer aanstekelijk. 

Tien minuutjes cappuccino’s drinken met jou eindigden voor mij dan ook regelmatig in een 

overlopend hoofd en een kladblok vol nieuwe inspiratie. De zichtbare trots en het plezier 

waarmee jij je onderzoekers op sleeptouw neemt naar allerlei sociale events zijn goud 

waard. Ik denk met veel plezier terug aan de congressen, barbecues en het wakeboarden. 

Dank voor het vertrouwen. Ik hoop in de toekomst nog veel van je te leren. 

Dr. E. Dekker, beste Evelien, dank voor deze kans. Naast je vele successen in de kliniek stort 

jij je onverstoorbaar in de landelijke screening en kom je van tijd tot tijd op tv om dit onder 

de aandacht te brengen. Daarnaast begeleid je een groeiende groep promovendi en neem 

je zitting in internationale expert panels. Niemand begrijpt waar jij de energie vandaan 

haalt, maar de screening gaat dit jaar van start en jij zit in 6 maanden tijd maar liefst 4x 

als copromotor in de Agnietenkapel. Petje af. Dank voor je enthousiaste begeleiding, de 

vrijheid en de vele etentjes met de onderzoeksgroep op locatie.

DANKWOORD
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Dr. E.J.R. de Graaf, beste Eelco, het is een eer om door jou als TEM pionier persoonlijk 

begeleid te worden bij mijn onderzoek. Jij wist vanuit de regio 010 moeiteloos op de hoogte 

te blijven van het reilen en zeilen in Amsterdam, en in het IJsselland Ziekenhuis ben ik 

dankzij jou kind aan huis. Ik heb je leren kennen als begenadigd clinicus en onderwijzer. 

Je betrokkenheid en steun bij het afronden van dit proefschrift en de daaropvolgende 

stappen richting kliniek zijn hartverwarmend. Ik hoop dat ik je af en toe mag blijven 

bellen voor advies of om bij te kletsen! 

Prof. dr. I.A.M.J. Broeders, Prof. dr. D.J. Gouma, Prof. dr. J.J.G.H.M. Bergman, Prof. dr. A.A.M. 

Masclee, Prof. dr. M.J. van de Vijver en Dr. J.B. Reitsma, hartelijk dank voor uw bereidheid 

om zitting te nemen in de leescommissie en dit proefschrift op haar wetenschappelijke 

waarde te beoordelen.

Marcel Dijkgraaf, jouw methodologische betrokkenheid heeft een aantal studies in dit 

boekje naar een hoger niveau getild. Bovendien deed je mij vaak geloven dat ik dit zelf 

voor elkaar had gekregen. Zeer veel dank voor alle vruchtbare overlegmomenten en 

telefonische consulten ‘s avonds en in het weekend. Ik verheug me erop om de TREND-

resultaten samen dicht te timmeren! 

Chirurgen en MDL-artsen van de TREND-studiegroep: Marc van Milligen de Wit, George van 

der Schelling, Bas Weusten, Robin Timmer, Ignace de Hingh, Erik Schoon, Apollo Pronk, Paul 

Davids, Ronald Breumelhof, Rosalie Mallant, Maarten Boom, Anthony van de Ven, Martin 

Houben, Pascal Doornebosch, Ron Winograd, James Hardwick, Bart Bijnen, Klaas van der 

Linde, Christiaan Hoff, Thijs Schwartz, Esther Consten, Jeroen Jansen, Michael Gerhards, 

Sebastiaan Festen, Tom Karsten, Annekatrien Depla, Eric Derksen, Hendrik van Dullemen, 

Ben Witteman, André D’Hoore, Albert Wolthuis en Raf Bisschops, dank voor alle moeite 

die jullie hebben genomen voor de verschillende studies, in het bijzonder de TREND. Nog 

heel even onze schouders eronder! Ik ben trots op dit bijzondere samenwerkingsverband 

en hoop dat hier nog vele mooie studies uit zullen voortvloeien.

Marielle, Melissa, Paco, Maartje en Christine, ik geloof dat ik recordhouder ben van het aantal 

onderzoeksverpleegkundigen waarmee een arts-onderzoeker ooit heeft samengewerkt. 

Dank voor jullie onmisbare inzet. Overige CRC-onderzoeksverpleegkundigen Janet, Karin 

en Suzie, dank voor de goede sfeer!

Prof. dr. A.J.P.M. Smout, beste André, dank voor het kijkje in de keuken van de motiliteit 

en je kritische blik. Jac., jij leerde mij de fijne kneepjes van de manometrie met de nodige 

droge humor. Dank voor al het werk dat je zowel in Amsterdam als Nieuwegein hebt verzet. 

Aaltje, Ramona en Sem, bedankt voor de gezelligheid en de ondersteuning.

Medewerkers van secretariaten, operatiekamers en endoscopie-afdelingen van alle 20 

ziekenhuizen waar mijn studies liepen, ik heb jullie tot in den treure vermoeid met 
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telefoontjes en faxberichten. Dank voor het geduld, de trouwe ondersteuning en de keren 

dat ik terecht kon. In het bijzonder dank aan Anouk, Karina en Fred in het AMC en Miranda, 

Thea, Eveline en Evelyne in het YSL.

Lieve collega-onderzoekers van C2 en G4, jullie gezelschap heeft mijn promotietraject gemaakt 

en trouwe vriendschappen opgeleverd. Bedankt voor de ontelbare goede herinneringen 

aan slechte grappen, stipte lunch (met broodje B1), kaasstengels, feestjes en decadente 

buitenlandse congressen met “nablijf”, maar ook hardloopwedstrijden, tennistoernooien 

en wintersport. Ik verheug me erop deze goede gebruiken in de kliniek met jullie voort 

te zetten. Lieve kamergenoten van C2-310, ondanks dat we zonder daglicht met veel te 

veel op veel te weinig vierkante meters zaten, ben ik jullie gezelschap gaan missen! Nooit 

eerder huisden in een onderzoekerskamer zoveel karikaturen van zichzelf. Als enige vrouw 

tussen 5 mannen heb ik genoten van jullie humor en nuchtere blik.

Lieve SLAZ collega’s, dank voor het warme bad, de vele spontane borrels en etentjes en 

jullie betrokkenheid bij het afronden van mijn boekje.

Heyman, jij hebt het opmaken van proefschriften tot een kunst verheven. Je kennis van 

en fetisj voor typografie zijn wonderbaarlijk. Ik ben vereerd dat je mijn boekje ook onder 

handen wilde nemen en ben apetrots op het resultaat.

Lieve Roos, trouw vriendinnetje en “zus” sinds we samenwoonden in Boston, jouw 

bescheidenheid verbloemt je wetenschappelijke talent. Ik ben ervan overtuigd dat je het 

heel ver gaat schoppen en hoop nog lang met je te kunnen blijven genieten van het goede 

leven. Lieve Jessica, vanaf het eerste jaar van geneeskunde zijn we onafscheidelijk. Ik vind 

het heerlijk om lief en leed met je te delen en ben enorm trots dat jij ook op weg bent 

naar een promotie. Het is een grote eer dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Lieve vrienden en familie, een flinke dosis afleiding van tijd tot tijd is onmisbaar om een 

promotietraject tot een goed einde te kunnen brengen. Dank daarvoor, en dank voor 

jullie betrokkenheid. 

Joepie, grote broer, bourgondiër, zakenman en praatjesmaker. Wat fijn dat je ook in 

Amsterdam woont, laten we nog lange tijd uitgebreid tafelen, mooie wijn drinken en veel 

skitripjes maken! Sapna, in de tijd dat ik dit proefschrift heb geschreven heb jij je ontpopt 

tot ware Nederlander. Ik ben trots op jullie. Lieve papa en mama, jullie onvoorwaardelijke 

steun en betrokkenheid is vanzelfsprekend, maar onbetaalbaar. Ik realiseer me te weinig 

hoeveel ik aan jullie te danken heb. Pap, ik hoop ooit nog een keer met je aan tafel te 

staan! Wat een feest dat ik dit met jullie allemaal kan delen.

Freek, mijn lief en maatje. Het is af! De wereld ligt aan onze voeten. Laten we daar volop 

van genieten!

DANKWOORD


