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SUMMARY

PART I   SURGICAL ASPECTS OF LIVING DONOR NEPHRECTOMY

Although progress in surgical techniques has made donor nephrectomy a safe 
operation, it is still important to understand the risk factors of this procedure in 
order to minimize the risk of surgical complications as much as possible. In Chapter 
3 we summarize the risk factors of hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy 
(HALDN). Obesity increases the risk of postoperative complications related to 
HALDN and results in a higher conversion rate. It does not increase mortality. Intra-
abdominal adhesions resulting from previous surgery also increase the conversion 
rate. Smoking and old age have a negative effect on wound healing after HALDN. 
People with hypertension and glucose intolerance should be considered more 
cautiously as donors, since they have increased risk of renal disease. If both kidneys 
have similar anatomy, right HALDN is preferable to left sided HALDN, as it is a 
quicker procedure (approximately 150 minutes operating time versus 180 minutes 
for the left-side). Due to changing of the criteria for donation in order to meet 
the persistent shortage of donor organs, the population eligible for donation is 
expanding. This can be justified by continuously improving surgical techniques 
and perioperative care, and thereby ensuring an acceptably low risk of donation. 
It is likely that the criteria for donation, such as maximum age and acceptable 
comorbidities, will continue to expand in the future. 

Several new techniques have been described, such as single port laparoscopic 
donor nephrectomy, robotic-assisted surgery and laparoscopic donor nephrectomy 
with transvaginal extraction. There are not enough data to compare these newer 
techniques with the commonly used techniques. 

Surgical site infection (SSI) is a common complication of donor nephrectomy. To 
reduce the risk of postoperative wound infection, we routinely apply gentamicin-
containing collage sponges (GCCS) when closing the wound after HALDN. In 
Chapter 4 we show that GCCS has reduced the number of SSI from 6% to 0%. GCCS 
had no effect on postoperative creatinine levels, so the application of GCCS has 
no negative effect on postoperative kidney function. To minimize the morbidity 
resulting from wound complications after HALDN, we advocate the use of GCCS in 
all living kidney donors when closing the wound. However, the level of evidence 
is low as we did not use a control group, and therefore additional comparative 
studies are needed to affirm these findings. 

To further improve recovery after HALDN, we assessed fast track perioperative care 
in kidney donors: this is described in Chapter 5. Fast track care implemented in other 
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surgical fields has resulted in a shorter hospital stay. In a randomized controlled 
trial, we did not find that fast track perioperative care had a significant effect on the 
duration of hospital stay or on the quality of life of the donors. However, there is a 
trend towards a better quality of life in fast track donors. Median hospital stay was 
reduced by one day in the fast track group, from 4 to 3 days. Possibly our cohort was 
too small to show a significant effect of fast track perioperative care and therefore 
we suggest further evaluation of fast track care in a larger cohort of kidney donors. 
The power calculation was to detect a one-day reduction in hospital stay. The 
median hospital stay was one day shorter in the fast track group but the P-value 
was 0.63. We hypothesize that a larger study could show a significant reduction in 
hospital stay and a quicker recovery after fast track HALDN, as has been shown in 
other fields of surgery. 

 
PART II  SURGICAL ASPECTS OF RENAL TRANSPLANTATION

Just as in kidney donors, wound complications also contribute to postoperative 
morbidity in acceptors. SSI and lymphoceles occurred in 11% of our cohort of 
108 patients as described in Chapter 6. Risk factors for development of wound 
complications were higher recipient age (P < 0.01), higher body mass index (P = 
0.01), urinary tract infections (P = 0.01) and prolonged wound drainage (P = 0.047). It 
can be hypothesized that a wound drain increases the risk of wound complications 
or, conversely, that wound complications increase the amount of fluid production 
and therefore result in prolonged drainage. Wound morbidity did not increase the 
incidence of delayed graft function, acute rejection, graft failure or mortality after 
kidney transplantation. Application of systemic or local antibiotics, such as GCCS 
may be considered in these patients to reduce the risk of wound complications. 
This warrants further investigation. The length of time a drain is left in situ is mainly 
based on traditional thinking and, as in other areas of surgery, one could advocate 
removal within 24 hours or no drain placement at all. 

If the renal transplant fails, it is sometimes necessary to remove the graft. Transplant 
nephrectomy is a procedure with high morbidity and mortality rates. In Chapter 
7, we report a 20% surgical complication rate and half of these patients required 
surgical re-intervention.  Most complications were caused by hemorrhage or 
infection. The mortality rate was 3.2%. There were no significant differences in 
characteristics and timing of transplant nephrectomy between the group with 
surgical complications and the group without. However, there might be a trend 
towards an increase of surgical complications of transplant nephrectomy as the 
time since transplantation increases (odds ratio 1.40, 95% confidence interval 0.61 
to 3.21 after 3.4 years). This has not yet been sufficiently investigated, and it would 
be interesting to study the difference in the occurrence of surgical complications 
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between late and early transplant nephrectomy. Some researchers have suggested 
coiling of the failed renal graft to minimize the risk of bleeding after transplant 
nephrectomy. This has a clear rationale, and by reducing the risk of bleeding 
complications the morbidity of transplant nephrectomy could be reduced. Fewer 
bleeding complications would also lead to fewer postoperative infections due 
to infected hematomas. The standard prescription of antibiotics to patients with 
bleeding complications after transplant nephrectomy is advisable. Some small 
studies have shown promising results of preoperative coiling, however further 
studies are needed.

PART III  UROLOGICAL ASPECTS OF RENAL TRANSPLANTATION

The main complications after renal transplantation are urinary leakage or stricture 
of the ureter. In Chapter 8, we present the results of a systematic review and meta-
analysis on various ureterovesical anastomotic techniques and their relation to 
urological complications. Four techniques were assessed; the intravesical Politano-
Leadbetter (PL) technique, the extravesical Lich-Gregoir (LG) technique, the U-stitch 
(U) technique and full-thickness (FT) technique. Meta-analysis shows that the LG 
technique significantly lowers the risk of ureteral leakage when compared with the 
PL technique, and significantly lowers the risk of hematuria when compared with 
both the PL technique and the U technique. There were no differences between the 
various techniques in the prevalence of ureteral strictures and vesicoureteral reflux. 
These results were adjusted to the use of ureteral stenting, since this is a protective 
factor against urological complications. There is insufficient data to conduct a meta-
analysis on the FT technique. We conclude that the LG technique is superior to the 
PL and U techniques. We therefore advocate the use of a stented LG technique in all 
kidney transplants. Some researchers suggest that selective splinting is sufficient, 
however, there is not enough data to draw any firm conclusions about routine or 
selective stenting. Biodegradable stents would improve patient care, as it is not 
necessary to remove them. Currently, there are no such stents on the market.

One percent of all kidneys have a double ureter. Several small studies have 
described techniques for the ureterovesical anastomosis with a double ureter; 
however, no consensus exists on which technique is to be preferred. In Chapter 
9, we report the results of a case-control study and a review of the literature on 
double-ureter kidney grafts. The ureterovesical anastomosis with a double ureter 
can be performed by creating a common ostium, by making a separate anastomosis 
for each ureter, or by a double U-stitch technique. A double-ureterureterostomy 
has also been described. Regardless of the technique, a double-ureter donor 
kidney is not associated with an increased complication rate and the outcomes 
are the same as for single-ureter donor kidneys. However, there is a trend towards 
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more urological complications when using a common ostium or double U-stitch 
technique. Additionally, the U-stitch technique yields inferior results in a single-
ureter anastomosis, as demonstrated in our systematic review. Therefore, we 
discourage the use of this technique for both single and double ureterocystostomy. 
Nevertheless, transplantation of a kidney with a duplicated ureter is safe.

Urological complications occur in 12% of kidney transplant recipients and surgical 
revision of the ureterovesical anastomosis is necessary in 42% of patients with 
urological complications. The outcome and risk factors for surgical revision of the 
ureterocystostomy are reported in Chapter 10. Most urological complications 
were revised by means of a neoureterocystostomy. The overall surgical success 
rate of urological revision after renal transplantation was 92%. Donor ureteral 
reconstruction, recipient age and delayed graft function are important risk 
factors in the need of surgical revision of ureterovesical anastomosis after renal 
transplantation. If perioperative ureteral reconstruction is necessary to repair 
lesions of the donor ureter, there is a 40-fold increased risk that urological revision 
will be necessary after transplantation. Surgical revision of ureterocystostomy does 
not impair graft function and survival.
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SAMENVATTING

DEEL I   CHIRURGISCHE ASPECTEN VAN LEVENDE DONOR NEFRECTOMIE

De donor nefrectomie is een relatief veilige operatie. Desondanks is het belangrijk 
de risico factoren op complicaties van deze ingreep te kennen om de kans hierop 
zo veel mogelijk te beperken. In hoofdstuk 3 worden de risico factoren van 
handgeassisteerde laparoscopische donor nefrectomie (HALDN) op chirurgische 
complicaties beschreven. Obesitas verhoogt het conversierisico bij HALDN, maar 
heeft geen invloed op de mortaliteit. Intra-abdominale adhesies ten gevolge 
van eerdere operaties verhogen ook de conversiekans. Roken en ouderdom 
vertragen de wondgenezing na HALDN. Donoren met hypertensie en glucose 
intolerantie hebben een verhoogd risico op nierziekten en dienen derhalve met 
terughoudendheid geaccepteerd te worden als nierdonor. Als beide nieren een 
gelijkwaardige anatomie hebben verdient een rechtszijdige HALDN de voorkeur 
boven linkszijdige, vanwege een kortere operatieduur (gemiddeld 150 minuten, 
tegenover 180 minuten voor linkszijdig). De voor nierdonatie geschikte populatie 
breidt zich uit door het versoepelen van de criteria voor donatie, om zo het tekort 
aan nierdonoren te reduceren. Dit wordt onder andere gerechtvaardigd door 
continue verbetering van chirurgische technieken en perioperatieve zorg, waardoor 
er een acceptabel laag risico blijft voor nierdonoren. In de toekomst zullen deze 
criteria waarschijnlijk nog ruimer worden. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe 
chirurgische technieken beschreven, zoals de robotgeassisteerde chirurgie en 
laparoscopische donor nefrectomie met transvaginale extractie. Vooralsnog is er 
onvoldoende data om deze technieken te vergelijken. 

Wondinfecties zijn een veelvoorkomende complicatie na donor nefrectomie. 
Om het risico op wondinfecties te verminderen, hebben we een resorbeerbaar 
gentamycine-bevattend collageen matje geplaatst bij het sluiten van de wond na 
HALDN. In hoofdstuk 4 beschrijven we een reductie van wondinfecties van 6% naar 
0% door het gebruik van gentamatjes. We vonden geen invloed van de gentamatjes 
op postoperatief kreatinine. Om de morbiditeit na niertransplantatie te verminderen 
adviseren wij het gebruik van gentamatjes bij alle levende nierdonoren. Het niveau 
van bewijs is echter laag, aangezien er geen controlegroep gebruikt is. Daarom zijn 
additionele vergelijkende studies nodig om deze bevindingen te bevestigen. 

Om herstel na HALDN te bespoedigen hebben wij fast track perioperative zorg 
bij nierdonoren onderzocht, hetgeen beschreven is in hoofdstuk 5. Fast track zorg 
heeft bij andere chirurgische procedures geleid tot een kortere opnameduur. In 
een gerandomiseerde studie vonden we echter geen effect van fast track zorg 
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op de opnameduur of op kwaliteit van leven bij donoren. Wel lijkt er een trend 
te bestaan naar betere kwaliteit van leven bij fast track donoren. De mediane 
opnameduur was van vier naar drie dagen verkort in de fast track groep, maar 
dit was niet significant. Waarschijnlijk was ons cohort te klein om een significant 
effect van fast track zorg aan te tonen en daarom is verdere evaluatie nodig in een 
grotere groep donoren. We verwachten dat een grotere studie wel een significante 
reductie laat zien in opnameduur en mogelijk ook een verbeterde kwaliteit van 
leven. 

DEEL II   CHIRURGISCHE ASPECTEN VAN NIERTRANSPLANTATIE

Net als bij nierdonoren dragen wondproblemen ook bij aan de morbiditeit bij 
ontvangers. Bij 11% van de ontvangers traden wondinfecties en/of lymfocèles 
op, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Risicofactoren voor het ontwikkelen 
van wondproblemen waren een hogere leeftijd van de ontvanger (P < 0.01), 
hogere body mass index (P = 0.01), urineweginfecties (P = 0.01) en langdurige 
wonddrainage (P = 0.047). Wondproblemen hebben geen effect op de incidentie 
van vertraagde transplantaatfunctie, acute rejectie, transplantaatfalen of mortaliteit. 
Toediening van systemische of lokale antibiotica middels gentamatten kan worden 
overwogen. Zoals we eerder beschreven hebben gentamatten geen nadelig effect 
op de nierfunctie. Dit behoeft echter verder onderzoek. Het kan betwist worden of 
langdurige wonddrainage het risico op wondproblemen vergroot, of omgekeerd, 
dat wondproblemen meer vochtproductie geven waardoor langere drainage 
geïndiceerd lijkt. De duur van drainage is grotendeels gebaseerd op traditioneel 
gebruik en men zou kunnen pleiten voor het verwijderen van de drain binnen 24 
uur of het geheel weglaten van de drain.  

Als een niertransplantaat faalt is het soms nodig het te verwijderen. 
Transplantectomie is een procedure met een hoge morbiditeit en mortaliteit. 
In hoofdstuk 7 rapporteren we chirurgische complicaties bij 20% van de 
transplantectomie patiënten, waarvan de helft een chirurgische re-interventie 
onderging. De meeste complicaties werden veroorzaakt door bloeding of 
infectie en de mortaliteit bedroeg 3.2%. Er waren geen significante verschillen 
in patiëntkarakteristieken en timing van transplantectomie tussen de groep met 
chirurgische complicaties en de groep zonder. Er lijkt echter een trend te bestaan 
naar een hoger complicatierisico naarmate er meer tijd zit tussen transplantatie 
en transplantectomie (odds ratio 1.40, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.61 tot 3.21 
na 3.4 jaar). Dit is nog niet voldoende uitgezocht en het zou interessant zijn het 
verschil in optreden van chirurgische complicaties te onderzoeken tussen vroege 
en late transplantectomie. Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd om 
het gefaalde transplantaat preoperatief te coilen om zo bloedingscomplicaties 
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te verminderen. Minder postoperatieve bloedingsproblemen leiden ook tot 
minder infecties op basis van geïnfecteerde hematomen. Het is ook wenselijk om 
patiënten met een postoperatief hematoom na transplantectomie profylactisch 
antibiotica te geven. Enkele studies hebben veelbelovende resultaten getoond 
van preoperatief coilen van het gefaalde transplantaat. Echter, aanvullende studies 
zijn nodig om dit te bevestigen. 

DEEL III   UROLOGISCHE ASPECTEN VAN NIERTRANSPLANTATIE

Het merendeel van de urologische complicaties na niertransplantatie zijn 
urinelekkage of strictuur van de ureter. In hoofdstuk 8 beschrijven we de resultaten 
van een systematic review en meta-analyse over verschillende ureterovesicale 
anastomose technieken in relatie tot urologische complicaties. Vier technieken 
werden bekeken; de intravesicale Politano-Leadbetter (PL) techniek, de extravesicale 
Lich-Gregoir (LG) techniek, de U-stitch (U) techniek en de full-thickness (FT) 
techniek. Meta-analyse toonde aan dat de LG techniek het risico op urinelekkage 
significant verminderde ten opzichte van de PL techniek en dat er significant 
minder hematurie optrad ten opzichte van zowel de PL techniek als de U techniek. 
Er waren geen verschillen in de prevalentie van ureterstricturen en vesicoureterale 
reflux tussen de technieken. Deze resultaten werden gecorrigeerd voor stenten 
van de ureter, aangezien dit een beschermende factor is voor urologische 
complicaties. Er is onvoldoende data om een meta-analyse te verrichten voor de 
FT techniek. Wij concluderen dat de LG techniek superieur is ten opzichte van de 
PL en U technieken. Daarom adviseren we een gestente LG techniek voor alle 
niertransplantaties. Sommige onderzoekers suggereren dat selectief stenten van 
de ureter voldoende is. Er is echter onvoldoende data om hier een uitspraak over 
te doen. Patiënten zouden gebaat zijn bij oplosbare ureterstents, zodat deze niet 
meer verwijderd dienen te worden. Op dit moment zijn dit soort stents nog niet 
beschikbaar. 

Één procent van alle nieren bezit een dubbele ureter. Verscheidene kleine 
studies hebben technieken beschreven voor de ureterovesicale anastomose met 
een dubbele ureter. Er bestaat echter geen consensus over welke techniek te 
prefereren is. In hoofdstuk 9 presenteren we een case-control studie en review van 
de literatuur over niertransplantaties met een dubbele ureter. De ureterovesicale 
anastomose kan in dit soort gevallen gemaakt worden door een common ostium, 
door een separate anastomose van beide ureteren of door een dubbele U-stitch 
techniek. Ook is de dubbele-ureterureterostomie beschreven. Ongeacht de 
techniek lijkt een transplantaat met een dubbele ureter niet geassocieerd met een 
verhoogd complicatierisico en laat het uitkomsten zien die vergelijkbaar zijn met 
nieren die een enkele ureter hebben. Er lijkt echter een trend te bestaan naar meer 
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complicaties bij gebruik van een common ostium of dubbele U-stitch techniek. 
De U-stitch techniek geeft bij nieren met een enkele ureter ook meer complicaties. 
Daarom ontmoedigen we deze techniek voor zowel nieren met een enkele als 
dubbele ureter. Transplantatie van nieren met een dubbele ureter is een veilige 
procedure. 

Urologische complicaties treden op in 12% van de ontvangers van een 
niertransplantaat en chirurgische revisie van de ureterovesicale anastomose is 
nodig in 42% van de patiënten met een urologische complicatie. De risicofactoren 
voor chirurgische revisie van de ureterovesicale anastomose en de uitkomsten 
hiervan worden beschreven in hoofdstuk 10. De meeste urologische complicaties 
werden gereviseerd door middel van een neoureterocystostomie. Het chirurgisch 
succespercentage van urologische revisie na niertransplantatie was 92%. 
Reconstructie van de donorureter, leeftijd van de ontvanger en vertraagde 
transplantaatfunctie zijn onafhankelijke risicofactoren voor chirurgische revisie 
van de ureterovesicale anastomose na niertransplantatie. Als het nodig is om de 
donorureter te reconstrueren voor implantatie, dan is er een 40-maal verhoogd 
risico dat chirurgische revisie na transplantatie noodzakelijk is. Chirurgische revisie 
van de ureterocystostomie heeft geen effect op transplantaatfunctie of overleving.
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STELLINGEN
“Yeah,  well,  you know,  that’s just,  like,  your opinion, man” - The Dude, The Big Lebowski

1. De Lich-Gregoir technique is de beste methode voor het creëren van de 
ureter-blaas anastomose 

2. Iedere ureter-blaas anastomose dient gestent te worden 

3. De aanwezigheid van een dubbele ureter geeft geen verhoogd risico op 
complicaties na transplantatie 

4. Voor het reviseren van de ureter-blaas anastomose, heeft de ureteroneo-
cystostomie de voorkeur 

5. Het routinematig plaatsen van een gentamatje tijdens donor-nefrectomie 
verlaagt wondmorbiditeit 

6. Fast track perioperatieve zorg geeft geen verbetering van kwaliteit van leven 
na donor nefrectomie 

7. Langdurige wonddrainage is een risicofactor voor wondproblemen of 
omgekeerd, wondproblemen resulteren in langdurige drainproductie 

8. The meaning of a proposition is the method of its verification - Moritz Schlick 

9. Fürchtet doch nicht so den Tod und mehr das unzulängliche Leben - Bertolt 
Brecht 

10. Simplicity is a matter of taste - Stephen Hawking 

11. Destroy to create
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PhD PORTFOLIO
Name PhD student  V.P. Alberts
PhD supervisor  prof. dr. D.A. Legemate & prof. dr. J.J.M.C.H. de la Rosette

1. PhD training Year Workload 
(ECTS)General courses

Introduction to clinical research 2006 0.9

Introduction to data-analysis 2006 1.0

Research themes and methodologies 2006 1.0

Study design 2006 4.3

Working with SPSS for Windows 2007 0.15

Basic course legislation and organization for clinical researchers 2013 0.9

Specific courses

Topics in meta-analysis 2006 0.7

Diagnostic research 2006 0.9

Prognosis research 2006 0.9

Intervention research and clinical trials 2006 0.9

Advances in clinical neuroepidemiology 2006 0.9

Regression analysis 2006 1.9

Survival analysis 2006 1.9

Advanced topics in decision-making in medicine 2006 1.9

Topics in aging research 2007 0.7

Cohort studies 2007 0.7

History of epidemiologic ideas 2007 0.7

Analysis of time-varying exposures 2008 0.9

Advanced analysis of prognosis studies 2008 0.9

Ethnicity, health and health care 2008 1.1

Advanced diagnostic research 2008 1.4

Pharmaco-epidemiology and drug safety 2008 1.9

Major determinants and major diseases 2008 1.9

2. Conferences*

Chirurgendagen Veldhoven (3p) 2010 & 2013 1.75

Najaarsvergadering NVvH Ede (p) 2010 0.75

Bootcongres NTV Duiven & Leiden (3o) 2011 & 2014 1.75

SEOHS Amsterdam (4p) 2012 2.25

ESOT Vienna (o&2p) 2013 1.75

WTC San Francisco (p) 2014 0.75

3. Teaching

Supervising two medical students (research project) 2010 - present 2

*p: posterpresentation, o: oral presentation
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DANKWOORD
“Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Ich will nicht ausrechnen, was es kostet. Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist.      
  Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit ihm gehen, den ich liebe.” - Bertolt Brecht

De eerste SPSS analysen en researchbesprekingen die mijn leven verrijkten vonden 
plaats op de 21e verdieping in Rotterdam. Michiel Bos en Monique Breteler hebben 
mij de eerste kneepjes van de wetenschap bijgebracht, waarvoor dank.

Tijdens mijn co-schap chirurgie in het AMC wist Robert Minnee mij te strikken om 
zijn onderzoek naar niertransplantaties voort te zetten. Zonder hem was u dit nu 
niet aan het lezen, maar iets anders met uw tijd aan het doen. Robert, veel dank 
voor het vertrouwen en jouw begeleiding vanaf het begin. 
Ook Mirza Idu was er vanaf het begin bij. Beste Mirza, jouw vrolijke uitstraling is net 
zo motiverend als jouw openheid en onophoudelijke stroom ideeën voor stukjes. 
Prof. dr. D.A. Legemate, beste Dink, jouw toezegging om mijn promotor te zijn en 
de begeleiding die daarop volgde, hebben het onderzoek tot een hoger niveau 
getild. Een hoogte waarbij met name helicopterview het sleutelwoord was. 

Prof. dr. J.J.M.C.H. de la Rosette en Frederike Bemelman vulden het team aan. Jean, 
dank voor de leuke gesprekken en je nuchtere kijk op de zaak. Frederike, bedankt 
voor jouw bijdrage aan bijna elk artikel in dit boekje. 
De commissieleden wil ik bedanken voor het plaatsnemen in de commissie. 

Het proces waarin deze hete brij langzaam vorm heeft gekregen werd continu 
ondersteund door Els Kuiters. Els, ontzettend bedankt voor jouw hulp met de hele 
organisatie rondom de promotie. Ook dank aan de andere G4-medewerkers. 
Verder dank aan de mede-auteurs: dr. Laguna Pes, dr. van der Pant, dr. Zondervan, 
prof. dr. Hollmann en Matthijs Fockens. Focky, het was een genoegen samen te 
schrijven, zo ook de korte periode Livin’ the Lek Life. 

Behalve schrijven, de SPSS-jungle verkennen en organiseren bevatte mijn tijd als 
promovendus ook enkele congressen, alwaar ik veel gedachte-wisselingen heb 
gehad met Groningers. Dane, Marjolein, Leon, Welmoet: dank voor jullie gezelschap!

Vijf-en-een-half jaar zat er tussen de initiatie van dit promotietraject en de 
daadwerkelijke verdediging. In deze tijd heb ik mijn co-schappen gelopen en 
gewerkt bij de chirurgie in Tergooiziekenhuizen, het AMC en Gelre ziekenhuizen. 

Tergooiers. Chirurgen en assistenten. Als het niet zo ontzettend leuk was bij jullie 
was ik misschien wel gewoon postbode geworden. Jullie team heeft mij laten zien 
hoe leuk het vak is en hoe je zo efficiënt mogelijk een heel chalet kan keren. 
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Jan Peter en Nanette, jullie wil ik in het bijzonder bedanken voor de steun en hulp 
in mijn carrière en ik verheug me erop weer bij jullie aan de slag te gaan. 
Thijsje, Edin, Od, Weener, Jans, Schreiny, Joos, Marjo, Kaij. Keizers. Inmiddels hebben 
we zo veel leuke dingen gedaan dat ik vaak vergeet dat we ooit collega’s zijn 
geweest. Overigens verbaast het me dat we de Roxy nog nooit tot zinken hebben 
gebracht. Snel weer een poging wagen!

AMC chirurgen en assistenten. Jullie hebben bovengenoemde nog verder versterkt. 
De stalslaven der G6: Noukie, Ollie, Carlijn, Knottyboy, Mel en Niki. Mede dankzij 
jullie werd werken eigenlijk gewoon leuke dingen doen met vrienden.

Gelre chirurgen en assistenten. Ik verheug me erop de komende twee jaar veel 
moois met jullie mee te maken. 

Mijn paranimfen Maurits de Brauw en Marc Schreinemacher. 
Mau, dat jij deze ceremoniële rol vervult is natuurlijk duidelijk na 26 jaar vriendschap. 
Ik ben er apentrots op dat we al zo lang beste vrienden zijn!
Schreiny, metgezel op het water en in rokkostuum. Bedankt voor al je hulp!

Lieve Lauren, het grootste deel van mijn promotietijd heb je mij de ruimte gegeven 
om dit naast mijn klinische werk te doen. Gelukkig werk jij op vakantie net zo hard 
door als ik. Dit boekje zou je kunnen zien als onze reisverslagen, al zou dat geen 
recht doen aan al het moois dat we samen hebben gedaan. Bedankt voor je geduld, 
je liefde, onze tijd samen in de achtbaan en alles wat ik daarvan geleerd heb. 

Mau, Markie en Bassie. Beste, beter een goede buur én een verre vriend. Ook zonder 
wandelschoenen en Jäger de beste maten die ik mij kan wensen. 
Markie, Robo, Joepie en Ali. De werkethos van de KNG heeft uiteraard ook zijn 
weerslag in dit boekje (...). 
Pep, Mattie, Claartje, Frans, Lon, Cis, Flip en Pietje. Helden.

Luyt en Diek, al 26 jaar met trots mijn surrogaatouders. 

Mariek, René, Dieuwke, Camiel, Anouk. We hebben een heel leuk, gek familietje. 

Pa en ma. Dit boekje is voor jullie. Jullie oneindige steun, onbegrensde trots en 
onvoorwaardelijke liefde zijn de basis geweest voor alles dat ik in mijn leven heb 
kunnen doen en bereiken.
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