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SUMMARY

PART I - Perforated diverticulitis

Laparoscopic peritoneal lavage for purulent perforated diverticulitis did not result in 
a reduction in the composite endpoint of major morbidity and mortality compared to 
sigmoidectomy at 12 months as shown in chapter 2. Although laparoscopic lavage did result 
in a higher acute reintervention rate, 76% of patients were discharged without further 
surgery. The higher morbidity rates did not result in excess mortality, suggesting that 
patients that fail lavage can be salvaged when reintervention is timely. These result do not 
differ from those of other randomised trials on perforated diverticulitis, who have recently 
been published. In addition, laparoscopic lavage resulted in a non-significant reduction of 
the costs per patient by €6 262 compared to sigmoidectomy at 1 year (chapter 3). Therefore 
in addition to the clinical outcomes reported before, the use of laparoscopic lavage in 
selected patients is justified but not clearly superior to sigmoidectomy. Laparoscopic lavage 
warrants further investigation as more careful patient selection has the potential to improve 
overall outcomes and reduce costs. In a parallel cohort during the Ladies trial, laparoscopic 
lavage, primary anastomosis and Hartmann’s procedure were all used for the treatment of 
perforated diverticulitis without clear differences in outcomes (chapter 4). Only the specialty 
of the surgeon could reduce mortality and APACHE-II could predict severe morbidity and 
mortality regardless of surgical procedure. Treatment within or outside the randomised trial  
or surgical procedure did not influence postoperative morbidity and mortality.

In a systematic review (chapter 5) we have shown that emergency laparoscopic 
sigmoidectomy for the treatment of perforated diverticulitis with generalised peritonitis is 
feasible in selected patients and in experienced hands. Although the evidence is limited, it 
does show an acceptable conversion rate, low reintervention rate, low morbidity rate, and a 
low mortality rate. These results have been confirmed in a propensity matched cohort, the 
first comparative study including only Hinchey III and IV disease. (chapter 6). Laparoscopic 
sigmoidectomy was superior to open sigmoidectomy with regard to postoperative 
morbidity and hospital stay. This resulted in reduced costs per patient in the laparoscopic 
group. Stoma closure after Hartmann’s procedure occurred more frequently and more 
often with a laparoscopic approach. Although the groups are matched, the results should 
be interpret with caution as the cohort consist of selected patients with more favourable 
baseline characteristics compared to the complete group and surgery was performed by 
experienced gastrointestinal surgeons. Prospective studies are needed to provide proof of 
possible benefits of acute laparoscopic sigmoidectomy compared to open sigmoidectomy 
for perforated diverticulitis.
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In chapter 7, an overview of six international guidelines on diverticulitis is provided. 
The overall consensus is limited and supporting evidence is frequently lacking. Only two 
topics achieved full consensus with sufficient evidence, but were only discussed in 2 out 
of 6 guidelines. We did observe a trend for less invasive/more conservative methods of 
treatment for diverticulitis along the whole spectrum. This synopsis was discussed at a 
scientific meeting and resulting in the formation of four topics for further research; (1) 
The need for earlier elective surgery in young and immunocompromised subgroups; (2) 
Treatment of abscesses following diverticulitis; (3) The risk of cancer masked by an episode 
of diverticulitis and; (4) Restrictive or non-restrictive diet tolerance assessed by patient 
reported outcome measurement.  

PART II - Anastomotic leakage

In chapter 8, we were able to show that laparoscopic reintervention results in a shorter 
hospital stay and less fascial dehiscence compared with open re-intervention in selected 
patients. In addition, a trend was seen for fewer ICU admissions, fewer additional re-
interventions, and less mortality in the laparoscopic group compared with the open 
group. These data suggested that laparoscopic re-intervention could be a safe and feasible 
technique in the case of suspected anastomotic leakage, bowel perforation, or abscesses 
following colorectal surgery in selected patients. 
 In addition, we investigated the same question in a larger national cohort of colorectal 
cancer resections in chapter 9. Again, laparoscopic reintervention following laparoscopic 
colorectal resection resulted in less mortality and faster recovery compared to open 
reintervention. The differences found were clinically relevant with a 10 % lower in-hospital 
mortality, six days shorter hospital stay and 26 % less ICU admissions.  After correction for the 
known baseline differences in a regression analysis, these differences remained statistically 
significant.  These results show laparoscopic reintervention to be a feasible approach for 
selected patients. These promising results should be confirmed in a prospective multicentre 
study with sufficient scoring systems for patient condition and perioperative findings to 
eliminate bias. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

DEEL I – Geperforeerde diverticulitis

Laparoscopische peritoneale lavage voor purulente geperforeerde diverticulitis leidt niet 
tot een reductie in het samengestelde eindpunt bestaand uit ernstige morbiditeit en 
mortaliteit na 12 maanden, vergeleken met sigmoïdresectie (hoofdstuk 2). Ondanks dat 
laparoscopische lavage in meer acute reïnterventies resulteerde, kon 76% van de patiënten 
het ziekenhuis verlaten zonder additionele chirurgische reïnterventies. De hogere morbiditeit 
resulteerde niet in een hoge mortaliteit, wat suggereert dat in geval van falen van de lavage 
de patiënt veilig kan worden behandeld met een tijdige reïnterventie. Deze resultaten zijn 
vergelijkbaar met de gegevens verkregen uit andere recent gepubliceerde gerandomiseerde 
studies naar geperforeerde diverticulitis. Bovendien resulteerde laparoscopische lavage 
in een niet statistisch significante reductie van de ziekte gerelateerde kosten per patiënt 
met € 6.262 in vergelijking tot sigmoïdresectie gedurende het eerste jaar (hoofdstuk 3). In 
combinatie met de eerder gerapporteerde klinische uitkomsten is hiermee de toepassing 
van laparoscopische lavage verantwoord, maar niet duidelijk superieur ten opzichte van 
de klassieke sigmoïdresectie. Er is meer onderzoek nodig gezien een andere selectie van 
patiënten de resultaten mogelijk kan verbeteren en de kosten verder kan reduceren. In een 
parallel cohort gedurende de looptijd van de Ladies studie werden zowel laparoscopische 
lavage, sigmoïdresectie volgens Hartmann en sigmoïdresectie met primaire anastomose 
toegepast voor de behandeling van geperforeerde diverticulitis, zonder duidelijke verschillen 
in uitkomst tussen deze behandelingen (hoofdstuk 4). Alleen de specialisatie van de chirurg 
was van invloed op de mortaliteit en een hoge APACHE-II score was voorspellend voor 
ernstige morbiditeit en mortaliteit ongeacht de type chirurgische behandeling. Behandeling 
binnen of buiten de gerandomiseerde studie en de uitgevoerde behandeling had geen 
invloed op postoperatieve morbiditeit en mortaliteit.

In een systematische review van eerder gepubliceerde studies (hoofdstuk 5) hebben 
we aangetoond dat acute laparoscopische sigmoïdresectie voor de behandeling van 
geperforeerde diverticulitis met gegeneraliseerde peritonitis haalbaar is in geselecteerde 
patiënten en door gespecialiseerde chirurgen. Ondanks het beperkte bewijs is er sprake van 
een acceptabel conversiepercentage, laag reïnterventie percentage en weinig complicaties  
en mortaliteit. Deze resultaten zijn bevestigd middels een propensity matched cohort 
(koppelen van patiënten op basis van kans op laparoscopische of open behandeling), welke 
tevens de eerste studie is die een directe vergelijking maakt tussen laparoscopische en 
open sigmoïdresectie voor enkel Hinchey III en IV geperforeerde diverticulitis (hoofdstuk 6). 
Laparoscopische sigmoïdresectie is superieur ten opzichte van de open sigmoïdresectie met 
betrekking tot postoperatieve morbiditeit en opnameduur. Dit resulteerde tevens in een 
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kostenbesparing in de laparoscopische groep. Na een laparoscopische Hartmann procedure 
werden er meer stoma’s opgeheven en dit werd ook vaker middels een laparoscopische 
procedure gedaan ten opzichte van de open Hartmann procedures. Ondanks dat de 
groepen vergelijkbare kenmerken vertonen door koppelen, moeten de resultaten met 
enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Dit omdat de geïncludeerde patiënten een 
geselecteerde groep zijn uit het totale cohort met gunstigere karakteristieken en vrijwel 
altijd door gastro-intestinaal chirurgen geopereerd. Prospectieve studies zijn nodig om 
sterker bewijs aan te leveren over de mogelijke voordelen van acute laparoscopische 
sigmoïdresectie ten opzicht van open sigmoïdresectie bij geperforeerde diverticulitis.

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van zes internationale richtlijnen over 
diverticulitis. Het aantal onderwerpen waarover consensus bestaat is beperkt, en ook het 
ondersteunende bewijs is vaak afwezig. In slechts twee onderwerpen was er sprake van zowel 
consensus als hoge kwaliteit wetenschappelijk bewijs, echter werden beide onderwerpen 
in slechts 2 van de 6 richtlijnen besproken. Wel was er een trend zichtbaar voor minder 
invasieve en meer conservatieve behandelmethoden voor de behandeling van diverticulitis 
in het gehele spectrum. De bespreking van deze synopsis op een wetenschappelijke 
bijeenkomst heeft geresulteerd in het formuleren van vier belangrijke onderwerpen voor 
toekomstig onderzoek, zijnde (1) De noodzaak voor eerdere electieve chirurgie bij jonge 
en immuun gecompromitteerde patiënten; (2) Behandeling van abcessen bij diverticulitis; 
(3) Het risico op maligniteit, gemaskeerd door een episode van diverticulitis en; (4) Het nut 
van dieetrestricties voor voedseltolerantie, gemeten middels een patiënt gerapporteerde 
uitkomst. 

DEEL II – Naadlekkage

In hoofdstuk 8 laten we zien dat laparoscopische reïnterventies resulteren in een kortere 
opnameduur en een afname in het aantal fascie dehiscenties in vergelijking met open 
reïnterventies voor behandeling van een gecompliceerd beloop bij laparoscopische colon 
chirurgie in geselecteerde patiënten. Tevens is er een trend gezien voor minder intensive care 
opnames, minder additionele reïnterventies en minder mortaliteit in de laparoscopische 
groep ten opzichte van de open groep. Deze data suggereert dat relaparoscopie een veilige 
en haalbare techniek is na laparoscopische colon chirurgie gecompliceerd door naadlekkage, 
darmperforatie of abcesvorming in geselecteerde patiënten. 
 Behalve in dit lokale cohort, hebben we dezelfde vraag nogmaals onderzocht in het 
complete nationale cohort van de Dutch Surgical Colorectal Audit (hoofdstuk 9). Ook in 
deze studie leidt laparoscopische reïnterventie na laparoscopische colorectale chirurgie 
in minder mortaliteit en een kortere opnameduur ten opzichte van open reïnterventies. 
Deze verschillen zijn klinisch relevant met een 10% lagere mortaliteit, een zes dagen 
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kortere opnameduur en 26% minder intensive care opnames. Na correctie voor de 
baselineverschillen tussen de laparoscopisch en open gereopereerde patiënten middels een 
regressie analyse bleven deze verschillen statistisch significant. Deze resultaten laten zien 
dat laparoscopische reïnterventie een haalbare chirurgische techniek is in geselecteerde 
patiënten. Deze veelbelovende resultaten zullen echter nog wel bevestigd dienen te worden 
in een prospectieve multicenter studie met een eenduidige beoordelingsmethodiek voor de 
preoperatieve conditie van de patiënt om bias te voorkomen. 
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KORTE SAMENVATTING VOOR NIET-MEDICI

Deel 1 van dit proefschrift gaat over het spoelen van de buikholte door middel van kleine 
sneetjes zoals bij een kijkoperatie (laparoscopische peritoneale lavage) wanneer er 
sprake is van pus in de buikholte (buikvliesontsteking) door een perforatie van ontstoken 
uitstulpingen van de dikke darm (diverticulitis). Het beschreven onderzoek laat zien dat 
dat spoelen alleen ten opzichte van een operatie waarbij het zieke stuk dikke darm wordt 
verwijderd (sigmoïd resectie) niet zorgt voor minder complicaties of minder patiënten die 
overlijden aan de gevolgen hiervan (hoofdstuk 2). Doordat het spoelen een eenvoudigere, 
kortere ingreep is en er minder stoma’s worden aangelegd zijn de kosten wel lager dan na 
het verwijderen van een stuk darm (hoofdstuk 3). Tijdens de looptijd van de studie zijn er 
ook veel patiënten buiten de studie behandeld. In deze groep blijkt het niet uit te maken of 
er alleen wordt gespoeld, het zieke stuk darm wordt verwijderd, en of de darm dan weer 
direct wordt aangesloten of dat er stoma wordt aangelegd. Wel blijken gespecialiseerde 
darmchirurgen betere operatie uitkomsten te hebben (hoofdstuk 4). 
 In hoofdstuk 5 zijn eerdere studies samengevat om aan te tonen dat het verwijderen van 
het zieke stuk darm naast op de klassieke open manier (laparotomie), ook door middel van 
een kijkoperatie kan plaatsvinden. Dit is nogmaals aangetoond in hoofdstuk 6 waarin een 
vergelijkende studie met onze eigen data wordt beschreven. Na een kijkoperatie  kunnen 
patiënten eerder naar huis, hebben minder complicaties en wordt een eventueel stoma 
vaker en eerder opgeheven.
 Daarna wordt in hoofdstuk 7 een vergelijking gemaakt tussen verschillende internationale 
richtlijnen over de behandeling van diverticulitis. Er blijken veel verschillende meningen te 
bestaan die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs van wisselende kwaliteit. 

Deel 2 van dit proefschrift beschrijft de toepassing van de kijkoperatie bij de behandeling 
van een buikvliesontsteking door naadlekkage (het lekken van darminhoud in de buikholte 
door het falen van de aansluiting tussen de darmdelen na een darmresectie).  In hoofdstuk 8 
 wordt een studie beschreven die is uitgevoerd in twee Nederlandse ziekenhuizen. Hier wordt 
een directe vergelijking gemaakt tussen patiënten die via kijkoperatie (laparoscopie) of via 
een traditionele open operatie (laparotomie) zijn behandeld nadat er sprake bleek van een 
naadlekkage. Na laparoscopische behandeling konden patiënten sneller naar huis en was er 
minder vaak een open buik of littekenbreuk. In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 9) wordt 
dezelfde vergelijking gemaakt maar nu in de data die is verzameld over alle darmkanker 
patiënten in Nederland. Ook in deze studie zorgt laparoscopische behandeling voor sneller 
herstel, minder complicaties en minder overleden patiënten.  
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voor de bereidheid om mij met mijn beperkte onderzoekservaring los te laten op een grote 
multicenter studie. Beste Willem, bedankt voor je vertrouwen en het warme welkom in je 
onderzoeksgroep. Je passie voor het onderzoek is aanstekelijk en je toewijding om zowel 
de grote als kleine projecten tot een mooi resultaat te brengen is bewonderenswaardig. 
Bedankt voor de brainstormsessies als ik weer eens vastliep, suggesties en kritiek op de 
artikelen en presentaties, zelfs als ik er weer eens op het laatste moment mee kwam. Zonder 
jouw hulp was de Lancet nooit gelukt. Beste Johan, het is voor mij nog steeds een raadsel 
hoe een sollicitatiegesprek over jazz, cultuur en hernia onderzoek heeft kunnen leiden tot 
dit proefschrift. Tot mijn verrassing  bleek er ruimte op het voor mij vertrouwde naadlekkage 
onderzoek, met een lopende RCT als bonus. De REPAIR groep bleek een warm bad dat de 
vrijdagmiddag een nieuwe invulling heeft gegeven. Hartelijk dank voor de begeleiding, maar 
ook de vrijheid die ik heb gekregen om het pad naar dit proefschrift uit te stippelen. 

Dr. D.J. Lips, beste Daan. Samen met Hubert heb jij de aanzet gegeven tot dit proefschrift, 
weliswaar niet met de unlocked studie zoals je die voor ogen had, maar niet minder mooi. 
Dit is toch weer een mooie stap in de richting om de laparoscopische behandeling van  de 
naadlekkage op de kaart te zetten. Jouw enthousiasme en hulp hebben me de juiste richting 
op geholpen om dit promotietraject tot een mooi einde te brengen. 

Leden van de promotiecommissie, prof. dr. M.A. Boermeester, prof. dr. J.W.F.M. Bartelsman, 
prof. dr. J. Stoker, dr. P.J. Tanis, prof. dr. J. Jeekel en dr. J.B. Reitsma. Ik wil u allen hartelijk 
danken voor uw bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie. Professor 
Jeekel, dankuwel voor uw enthousiasme tijdens het eerste telefoongesprek nog voor mijn 
officiële sollicitatiegesprek voor de REPAIR groep, u heeft toen alle twijfel om echt te gaan 
promoveren weggenomen. 

Een multicenter studie is natuurlijk niets zonder alle chirurgen, art-assistenten, research 
nurses, secretaresses en patiënten. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de Ladies trial. 
Jefrey, Hilko, Irene en Gijs, heel erg bedankt voor al het werk dat jullie hebben verzet in 
de voorbereiding en uitvoering van het eerste deel van Ladies trial. Zonder jullie had ik 
natuurlijk nooit in deze korte tijd kunnen promoveren. Marguerite en Lidewine, dank jullie 
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wel voor de samenwerking met de 3D diverticulitis trials. Daniel, heel veel succes met het 
volbrengen van de DIVA, maak er wat moois van. 

Naast de betrokkenen bij de Ladies-trial wil ik uiteraard ook alle andere coauteurs bedanken 
voor hun belangrijke bijdrage. Zonder jullie kritische noten waren de artikelen nooit zo goed 
geworden. Susan van Dieren, enorm bedankt voor je hulp bij de statistiek, zonder jouw hulp 
zat ik nu nog in de knoop met de analyses van de vragenlijsten, het kostenonderzoek en niet 
te vergeten de propensity-matching.

REPAIRders prof. G-J. Klein Rensink, dr. Anand Menon, Simone, Zhouqiao, Ruth, Joost en An. 
Dank jullie wel voor de vrijdagmiddagen, samenwerking, ratten straatjes in het lab en de 
eerste laparotomie op een varken met uitzicht over Rotterdam. Kelder-hokgenoten Franny, 
Sander, Sushi, Tanja, Stef en Jeroen. Bedankt voor de borrels, gezelligheid en succes met 
jullie eigen proefschriften!

Pieter en Christianne, misschien wel mijn on-officiële copromotores. Bedankt voor alle hulp, 
kritiek, suggesties en complimenten bij het verbeteren van de manuscripten en geduldig 
toehoren van de zoveelste presentatie! Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de Bemel-
onderzoekers, Gijs, Didi, Joline, Saloomeh, Lotje en Wernard. Dank jullie wel voor de steun 
en gezelligheid! 

Collega onderzoekers van G4, bedankt voor de gezelligheid, sinterklaasviering, lunches, wie-
is-de mol activiteiten en borrels; het was fantastisch. Arja, Aafke en Jo, mijn roomies van het 
eerste uur, bedankt voor het delen van de kamer/computer. Salomeeh, Didi, Saar, Monique, 
Kirsten, Lidewine, Dominique, Yara, Shanna, Maurits, Sytse, Robbert-Jan, Jasper, Kaij, Yama, 
Gijs, Thijs, Stijn, Maarten, Tjibbe, Jantine, Anneke, Kim, Wernard, Lotje, Floor, Anne, Kasia, 
Jim, Robbert-Jan, Joost en alle anderen, ik geloof dat het onmogelijk is om hier alle namen 
te noemen zonder iemand te vergeten, maar toch allemaal onwijs bedankt voor de gezellige 
tijd!

Secretaresses van AMC G4 en Erasmus MC, hartelijk dank voor jullie ondersteuning. In 
het bijzonder Ingrid, dank voor helpen met verzamelen van de handtekening om op het 
nippertje de goedkeuring voor dit proefschrift nog voor de kerstperiode rond te krijgen.

En dan waar het allemaal begon, bij mijn collega’s en vrienden uit het Maastricht UMC. 
Nicole Bouvy en Stephanie Breukink, dank jullie wel voor het vertrouwen en de steun 
bij mijn eerste stappen in het onderzoek. Dat nietje zit inmiddels door mijn CV en die 
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opleidingsplaats is er gekomen. Lieve mede- semiartsen uit het levertuintje. Ondanks dat 
het product niet in dit proefschrift terecht is gekomen is hier toch de basis gelegd voor mijn 
wetenschappelijke carrière. Milou, Loeki, Anna, Margot en de mannen, dank jullie wel. En 
natuurlijk Laura, dankjewel voor turbulentie. Wat hebben we gelachen, gezopen en mooie 
momenten in Cambodja meegemaakt, jouw high-speed promotie was een voorbeeld voor 
mij. Proost op nog vele borrels in de toekomst.

Mijn oud-collega’s uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis, wat heb ik met jullie een mooie start 
in de kliniek mogen maken. Meteen mee op Ardennenweekend, wat een ontzettend leuke 
kennismaking met mijn collega’s was dat! Hubert, Walter en Koop, bedankt voor jullie steun 
en bijdrage aan dit proefschrift. Julia, mijn voorbeeld voor een promotietraject naast je 
ANIOS baan, Arné, Michelle, Esther, Maaike, Karin, Myrte, Vera, Sophie, Emilie en Martijn 
dank voor jullie gezelligheid! 

Alle chirurgen en assistenten in het Tergooi ziekenhuis, dank jullie wel voor de leuke tijd dit 
jaar als ANIOS. Het was niet altijd makkelijk om een promotie af te ronden naast een klinische 
baan en het voelde regelmatig alsof ik twee fulltime banen had. Met jullie gezelligheid en 
collegialiteit is dat gelukkig helemaal goed gekomen. 

Alle duikers van Souldivers Rotterdam en Diveplace Utrecht, bedankt voor de nodige 
ontspanning onderwater in het zwembad en de Nederlandse wateren. Tijdens die dagen en 
korte tripjes naar zeeland kom ik altijd weer even helemaal tot rust. Tot snel weer aan de 
waterkant nu deze hectische periode eindelijk achter de rug is!

Candor chickies, lichting 2005 Renée en Irene met extensie Vulptur klote(n) lichting 2009 
Hanneke en Carlijn, festival/vakantie/ski crew inclusief Marija, Susan, Saar, Annemieke, 
Josee, Annelieke, Jilde, adoptie Vulptur Rozanne en alle anderen. Veel dank voor de 
geweldige studententijd, gevolgd door nog meer festivals, skivakanties, weekendjes, 
activiteiten, feesten en borrels. Ik kon me geen betere groep vriendinnen bedenken om 
mijn (anti-)talenten mee te ontdekken. Nog even en ik ben weer overal bij!

Mijn paranimfen, Susanne Lucieer en Tineke Vennix. Suus, ten eerste van harte gefeliciteerd 
met je eigen proefschrift wat je in januari mag verdedigen (of hebt inmiddels verdedigd). Wat 
ben ik blij dat wij ooit samen achter de bar zijn beland, want dit heeft zoveel leuke borrels, 
feestjes en theemomenten opgeleverd. Zelfs als we elkaar even uit het oog verliezen is het 
altijd alsof het nooit anders is geweest. Eigenlijk heb ik aan die spontane borrel met jou in 
de Olivier dit promotietraject indirect te danken. Fijn dat we nu weer lekker dichtbij elkaar 
in Utrecht wonen, we gaan weer borrelen, en misschien wel hardlopen. Lieve zus, dankjewel 
dat je bij mijn promotie aan mijn zijde wilt staan. Ondanks dat we altijd zo anders waren, 
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zo onze eigen weg zijn gegaan, ben ik blij dat we elkaar nu weer vaker zien. Het was heerlijk 
om na 5 maanden reizen bij jou te mogen logeren/wonen tot ik mijn eigen plekje weer had 
gevonden. En natuurlijk is jullie prachtige dochter Evy, mijn lieve nichtje, een geweldige 
motivatie om wat vaker terug naar Oosterhout te komen. 

Pap en mam, opa en oma. Dank jullie wel voor de onvoorwaardelijke steun en het vertrouwen 
in mij. Ook al hebben jullie soms geen idee wat ik nu weer uitspook en waarom ik keer op 
keer door het land verhuis, en de zoveelste keer naar het verre buitenland vertrek. Hier dan 
eindelijk iets tastbaars van datgene waar ik de afgelopen jaren zoveel tijd in heb gestoken. 
Zonder jullie was ik hier nooit geweest.
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CURRICULUM VITAE

Sandra Vennix werd geboren op 26 juli 1986 in het Brabantse Oosterhout. In 2004 behaalt 
zij daar haar Atheneum diploma en aansluitend start zij met haar studie Geneeskunde 
aan de Universiteit van Maastricht. Ze doorloopt enkele coschappen in het buitenland, 
waaronder Engeland en Zuid-Afrika. Haar zesde jaar bestaat uit een wetenschappelijke 
en klinische stage op de afdeling chirurgie van het MUMC waar ze start met onderzoek 
naar de preventie van naadlekkage. In 2011 begint ze als arts-assistent Chirurgie in het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis gecombineerd met onderzoek naar laparoscopie bij colorectale 
naadlekkages. Hierna vertrekt ze voor vijf maanden naar zuid-oost Azië om rond te reizen 
en de magie van het onderwaterleven te ontdekken. Met al deze ervaringen op zak kan 
ze haar promotieonderzoek voortzetten op de afdeling Chirurgie van het Erasmus MC en 
Academisch Medisch Centrum, wat heeft geresulteerd in dit proefschrift. In 2016 zal zij 
starten aan de opleiding tot radioloog in het VU medisch centrum.


