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N e d e r l a n d s e  s a m e n v a t t i n g

Dit proefschrift richt zich op de behandeling van peritoneale metastasen (buikvlies 

uitzaaiingen) van maag- en colorectale (dikkedarm) kanker, in het bijzonder met behulp 

van cytoreductieve chirurgie (CRS) in combinatie met hyperthermische intraperitoneale 

chemotherapie (HIPEC). Een groot deel van dit proefschrift is gebaseerd op retrospectieve 

analyses van de patiënten behandeld met CRS + HIPEC in het St. Antonius Ziekenhuis 

te Nieuwegein en Catherina Ziekenhuis te Eindhoven. Door het combineren van 

de patiëntendatabases van beide ziekenhuizen, kregen we een grote unieke set van 

colorectale kanker (carcinoom) patiënten behandeld met CRS + HIPEC. Dit maakte 

het mogelijk om statistisch significante conclusies te vormen betreffende specifieke 

subgroepen van patiënten behandeld met CRS + HIPEC voor peritoneale metastasen van 

colorectale kanker.

Deel 1 is richt zich op de vroege behandeling van peritoneale metastasen van maag- en 

dikkedarmkanker.

Hoofdstuk 2 beschrijft de incidentie van peritoneale metastasen in patiënten met 

T4 colorectale kanker. Een totaal van tweehonderd patiënten die een resectie van T4 

colorectaal carcinoom ondergingen werd retrospectief geanalyseerd na een mediane 

follow-up van 66 maanden. Ongeveer 1 op de 5 patiënten hadden synchrone peritoneale 

metastasen, en hetzelfde percentage patiënten ontwikkelden metachrone peritoneale 

metastasen. Hoewel in multivariate analyse werd gezien dat betrokkenheid van 

lymfeklieren significant geassocieerd was met peritoneale metastasen (OR: 1,62, 95%-BI 

1,12–2,34, P = 0,01), werd bij verdere karakterisering van deze patiënten geen klinische 

en pathologische factoren gevonden die voorspellend waren voor de ontwikkeling van 

metachrone peritoneale metastasen. Dit zijn belangrijke gegevens bij het ontwikkelen 

van strategieën gericht op vroege opsporing en therapeutische interventies gericht op 

het voorkomen van peritoneale metastasen.

In hoofdstuk 3 wordt een systematische review gepresenteerd over het risico 

van metachrone peritoneale uitzaaiingen na potentieel curatieve behandeling van 

maagkanker. Dit onderzoek is gericht op het identificeren van specifieke klinische en 

pathologische factoren geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

peritoneale metastasen bij maagkanker patiënten. Zevenenveertig artikelen werden 

geïncludeerd, waarin een totaal van 18,472 maagkanker patiënten zijn opgenomen. 
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De factoren die het sterkst correleerden met een peritoneaal recidief waren positieve 

peritoneale cytologie (OR: 18,49, 95%-BI 6,95–49,22, P < 0,00001), serosale invasie (OR: 

5,95, 95%-BI 4,28–8,25, P < 0,00001) en betrokkenheid van de lymfeklieren (OR: 3,82, 

95%-BI 2,8–5,16, P < 0,00001). De gepoolde incidentie van peritoneaal recidief waren, 

respectievelijk, 64,1%, 27,3% en 19,6% voor patiënten met een positieve peritoneale 

cytologie, serosale invasie en betrokkenheid van de lymfeklieren. Andere factoren die 

geassocieerd waren met peritoneaal recidief waren vasculaire invasie, lymfatische invasie, 

tumor differentiatie en geslacht. De locatie van de primaire tumor was niet geassocieerd 

peritoneale metastasering. Deze informatie is cruciaal bij het ontwerpen van studies 

gericht op de vroege detectie, preventie en behandeling van peritoneale metastasen bij 

maagkanker patiënten.

Hoofdstuk 4 beschrijft de verschillen in uitkomst van het uitvoeren van primaire tumor 

resectie en cytoreductieve chirurgie en HIPEC in één procedure of in twee aparte 

procedures. Tweeënzeventig patiënten met synchrone peritonitis carcinomatosa van 

colorectale kanker werden geanalyseerd. Patiënten die primaire tumor resectie en HIPEC 

in één procedure ondergingen werden vergeleken met patiënten bij wie de primaire 

tumor werd verwijderd voorafgaand aan de HIPEC behandeling. Hoewel de meerderheid 

van patiënten momenteel wordt behandeld in een tweetraps methode, toonden we 

een significant voordeel van de gecombineerde procedure. Bij patiënten die in twee 

aparte procedures werden behandeld werd een resectie van eerdere anastomose vaak 

uitgevoerd. Deze uitgebreidere resecties resulteerden in meer permanente stomata. De 

gecombineerde procedure voorkwam deze uitgebreid darmresecties en resulteerde in een 

kortere behandeling, met het voordeel dat vroegtijdig gestart kan worden met adjuvante 

chemotherapie. We concluderen daarom dat vroege verwijzing en het combineren van 

primaire tumor resectie en HIPEC beter is, en dat er inspanningen moeten worden 

geleverd om meer gecombineerde procedures uit te voeren.

In Hoofdstuk 5, wordt een onderzoek gepresenteerd waarin een enquête werd 

verzonden naar alle Nederlandse chirurgische en medische oncologen. In totaal werden 

185 reacties ontvangen van 71 ziekenhuizen, wat resulteerde in een totale respons van 

23% en een respons van 85% van de ziekenhuizen. De belangrijkste bevinding van 

dit onderzoek was dat ongeveer 30% van de artsen die dikkedarmkanker behandelen 

cytoreductieve chirurgie in combinatie met HIPEC niet als de standaard behandeling 

beschouwden bij patiënten met beperkte peritonitis carcinomatosa van colorectaal 

carcinoom. Chirurgen waren over het algemeen meer overtuigt van deze behandeling 
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in vergelijking met medisch oncologen. De meeste chirurgische respondenten kozen 

ervoor om een   primaire tumor resectie te voeren bij patiënten met peroperatief 

ontdekte peritoneale metastasen, wat resulteert in een hoge prevalentie van gescheiden 

primaire tumor resectie en HIPEC. Dit onderzoek toonde aan dat er een breed scala van 

behandelingsadviezen wordt gegeven aan patiënten met peritonitis carcinomatosis. De 

resultaten van dit onderzoek onderstrepen de noodzaak van duidelijke richtlijnen voor 

de behandeling van peritoneale metastasen van colorectale oorsprong en de noodzaak 

van inspanningen om de huidige kennis over de theoretische en praktische aspecten 

van de HIPEC behandeling te verspreiden onder medisch en chirurgisch oncologen en 

bewoners in Nederland.

Deel 2 van dit proefschrift onderzoekt de huidige grenzen van peritonitis carcinomatosa 

behandeling met cytoreductieve chirurgie en HIPEC.

In hoofdstuk 6 worden patiënten met zowel een spoedresectie van de primaire tumor en 

peritoneale metastasen, vergeleken met patiënten zonder acute resectie van de primaire 

tumor. Zowel een spoedresectie en peritonitis carcinomatosa zijn bekende voorspellers van 

een slechte overleving. Honderd negenenveertig patiënten die behandeld zijn met CRS 

+ HIPEC voor peritonitis carcinomatosa van colorectaal carcinoom werden retrospectief 

geanalyseerd, waarvan 24,2% in eerste instantie een spoedoperatie ondergingen. 

Operatieve uitkomsten, complicaties en overleving verschilden niet tussen patiënten 

met of zonder initiële spoedoperatie. De resultaten van deze studie ondersteunen het 

gebruik van CRS + HIPEC behandeling bij patiënten na een spoedoperatie.

In hoofdstuk 7 wordt de invloed van urologische betrokkenheid van peritonitis 

carcinomatosa, waarvoor een urologische resectie tijdens cytoreductieve chirurgie 

wordt verricht, onderzocht. Van de 267 patiënten die CRS + HIPEC ondergingen voor 

colorectaal carcinoom, waren er 38 patiënten die een urologische ingreep tijdens CRS 

+ HIPEC ondergingen. Hoewel er meer complicaties voorkwamen bij deze patiënten, 

konden deze niet specifiek gerelateerd worden aan de urologische ingreep. Dit 

weerspiegelt waarschijnlijk de uitgebreidere peritoneale verspreid in deze patiënten. De 

overleving van patiënten met een urologische ingreep was na de HIPEC vergelijkbaar met 

patiënten zonder urologische betrokkenheid. We concluderen dat urologische resecties 

tijdens cytoreductieve chirurgie in combinatie met HIPEC haalbaar zijn en resulteert in 

vergelijkbare lange termijn resultaten, waarbij in acht moeten worden genomen dat er 

een hogere kans is op postoperatieve complicaties.
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In hoofdstuk 8, wordt de behandeling met CRS + HIPEC bij patiënten met beperkte 

leveruitzaaiingen en synchrone peritonitis carcinomatosa van colorectale kanker 

beschreven. In een cohort van 276 patiënten die behandeld zijn met CRS + HIPEC 

voor colorectale peritonitis carcinomatosa, waren er achttien patiënten met synchrone 

levermetastasen, waarvan er veertien een lever metastasectomie ondergingen. De 

resultaten van deze studie tonen aan dat bij patiënten met beperkte synchrone 

levermetastasen, CRS + HIPEC haalbaar is en resulteert in vergelijkbare resultaten op 

lange termijn vergeleken met patiënten zonder levermetastasen. Bovendien kwamen 

ernstige complicaties niet meer voor bij patiënten met synchrone levermetastasen. Een 

geleidelijke uitbreiding van de behandeling van uitgebreide leverziekte in combinatie 

met HIPEC voor peritonitis carcinomatosa, hetzij in een één- of twee-fase procedure, lijkt 

gerechtvaardigd onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden.

In hoofdstuk 9 wordt een literatuurstudie gepresenteerd over de selectie van de 

chemotherapie voor hypertherme intraperitoneaal gebruik bij maagkanker patiënten. 

Momenteel gerapporteerde gegevens over het effect op maagkanker, de ervaring 

van intraperitoneaal gebruik, zowel bij mensen of dieren, toxiciteitsprofielen, 

farmacokinetische gegevens, de veiligheid van toediening en bekend intraperitoneaal 

effect wordt gepresenteerd van een aantal mogelijke chemotherapeutische 

geneesmiddelen. Dit onderzoek toont aan dat de optimale chemotherapeutische regime 

momenteel niet bekend is en dat meer onderzoek gerechtvaardigd is over de rol van 

specifieke middelen. Verder dient er meer onderzoek plaats te vinden naar andere 

parameters in de HIPEC behandeling, zoals de selectie van patiënten, de temperatuur 

van het perfusaat, en de duur van de perfusie. Met beiden goed systemisch effect en 

gunstige intraperitoneale farmacokinetiek, lijkt een regime bestaand uit een platinum-

middel met een taxane de meest veelbelovende combinatie van medicijnen.

In hoofdstuk 10, presenteerden we het studieprotocol van de PERISCOPE studie. Deze 

studie heeft tot doel de haalbaarheid van CRS + HIPEC te onderzoeken met behulp van 

oxaliplatin en docetaxel bij patiënten met een beperkte peritonitis carcinomatosa van 

maagkanker na neoadjuvante systemische chemotherapie, en de maximaal getolereerde 

dosis van intraperitoneale docetaxel te bepalen in combinatie met een vaste dosering 

oxaliplatin. Patiënten met beperkte synchrone peritonitis carcinomatosa of positieve 

peritoneale cytologie van maagkanker, bevestigd met een diagnostische laparoscopie, 

die reeds behandeld zijn met neoadjuvante chemotherapie komen in aanmerking 

voor deze studie. Een open HIPEC techniek wordt gebruikt met oxaliplatin gedurende 
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30 minuten en een dosis-escalatie wordt uitgevoerd met docetaxel gedurende 90 

minuten. Daarnaast zullen perfusaat- en plasma monsters worden afgenomen voor 

farmacokinetische analyse. De studie procedures worden verder beschreven in dit 

hoofdstuk en een discussie wordt gepresenteerd over de specifieke keuzes die gemaakt 

zijn bij het ontwerpen van deze studie.

Deel 3 van dit proefschrift is gericht op het verkennen van de uitkomst van de patiënten 

bij wie de behandeling van peritoneale metastasen met CRS + HIPEC niet haalbaar werd 

geacht en de uitkomst van patiënten met recidief ziekte na een eerdere HIPEC procedure.

In hoofdstuk 11 hebben we de kenmerken van patiënten met een recidief na 

cytoreductieve chirurgie en HIPEC beschreven. Dit onderzoek toonde aan dat ongeveer 

75% van de patiënten met recidief ziekte, opnieuw peritoneale metastasering heeft. En 

dat in de helft van deze patiënten dit de enige locatie van recidief is. De meerderheid 

van recidief ziekte na CRS + HIPEC treedt op in de eerste twee jaar na de behandeling. 

Dit ondersteunt dat in die periode intensieve follow-up zou moeten plaatsvinden. We 

toonden aan dat bij deze patiënten de initiele lymfeklierstatus en de resectabiliteit van 

het recidief de belangrijkste prognostische factoren zijn. Derhalve kan tijdige detectie 

van recidief ziekte en een agressieve chirurgische benadering tot een aanzienlijke 

overlevingsvoordeel leiden bij geselecteerde patiënten.

In hoofdstuk 12, wordt de uitkomst beschreven van de patiënten die waren gepland 

voor CRS + HIPEC, maar bij wie gedurende exploratieve laparotomie inoperabele ziekte 

werd gezien. Preventie van deze zo genoemde open-dicht procedure is nodig, aangezien 

het optreden hiervan resulteert in preoperatieve onzekerheid, emotionele belasting na 

een open-dicht procedure, en verbruikt het aanzienlijke financiële middelen van het 

ziekenhuis. In onze populatie, vond bij ongeveer een kwart van de patiënten, gepland 

voor CRS + HIPEC, een open-dicht procedures plaats. Er konden geen sterke klinische 

voorspellers worden geïdentificeerd voor een open-dicht procedure. Hoewel driekwart 

van deze patiënten palliatieve chemotherapie ontvangt, was de overleving slecht bij 

deze patiënten, met een mediane overleving van ongeveer 10 maanden. Deze studie 

benadrukt dat er inspanningen moeten worden gedaan om de preoperatieve selectie van 

patiënten te verbeteren, zoals het verbeteren van de huidige beeldvormende technieken 

om peritoneale metastasen te detecteren.
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P h D  p o r t f o l i o

Name PhD student: H.J.W. Braam
PhD period: September 2012 – November 2015
Name PhD supervisor: Prof. Dr. O.R.C. Busch

Year Hours/
ECTS

Courses 
- English Academic Writing for PhD students 
- Refworks beginners course
- Refworks advanced course
- SPSS course. 
- Course Scientific Poster Presentation
- International Conference on Harmonisation – Good Clinical Practice 

(ICH-GCP) course
- Oral presentation course
- Practical biostatistics course
- Presenting in English Course

2012
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2014
2014

28 / 1
2 / 0.1
2 / 0.1
14 / 0.5
2 / 0.1
8 / 0.25

2 / 0.1
40 / 1.1
8 / 0.25

Presentations
- Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy during primary tumour 

resection limits extent of bowel resection compared to two-stage 
treatment. Oral presentation, Dutch Gastroenterology Society 
Meeting Spring

2013 14 / 0.5

- Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy during primary tumour 
resection limits extent of bowel resection compared to two-stage 
treatment. Oral presentation, Chirurgendagen NVVH

2013 14 / 0.5

- Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy during primary 
tumour resection limits extent of bowel resection compared to 
two-stage treatment. Poster presentation, St. Antonius hospital 
Wetenschapsavond

2013 14 / 0.5

- Patterns of recurrence following complete cytoreductive surgery 
and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with 
peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. Poster presentation, 
St. Antonius hospital Wetenschapsavond

2013 7 / 0.25

- Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy during primary tumour 
resection limits extent of bowel resection compared to two-stage 
treatment. Poster presentation, European Cancer Congress (ECCO-
ESMO-ESTRO)

2013 7 / 0.25

- Patterns of recurrence following complete cytoreductive surgery 
and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with 
peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. Poster presentation, 
European Cancer Congress (ECCO-ESMO-ESTRO)

2013 7 / 0.25

- Patterns of recurrence following complete cytoreductive surgery 
and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with 
peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. Oral presentation, 
Dutch Gastroenterology Society Meeting Autumn

2013 14 / 0.5
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Year Hours/
ECTS

- Patterns of recurrence following complete cytoreductive surgery 
and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with 
peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. Oral presentation, 
Najaarsvergadering NVVH

2013 14 / 0.5

- Urological procedures in cytoreductive surgery and hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy for peritoneal dissemination of 
colorectal cancer. Oral presentation, Dutch Gastroenterology Society 
Meeting Spring

2014 14 / 0.5

- Cytoreductive surgery and HIPEC in treatment of colorectal 
peritoneal carcinomatosis: Experimental or standard care? A 
Survey of Surgical Oncologists and Medical Oncologists. Poster 
presentation, “Chirurgendagen NVVH”

2014 7 / 0.25

- Urological procedures in cytoreductive surgery and hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy for peritoneal dissemination of 
colorectal cancer. Oral presentation, 34th ESSO Congress

2014 14 / 0.5

- Cytoreductive surgery and HIPEC in treatment of colorectal 
peritoneal carcinomatosis: Experimental or standard care?  
A Survey of Surgical Oncologists and Medical Oncologists. Oral 
presentation, 34th ESSO Congress

2014 14 / 0.5

- Severe skeletal muscle depletion is associated with reoperation 
in patients treated with cytoreductive surgery and hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy.  
Poster presentation, 34th European ESSO congress

2014 7 / 0.25

- HIPEC for peritonitis carcinomatosis originating from gastric cancer. 
Invited oral presentation at 9th International Congress on Peritoneal 
Surface Malignancies

2014 14 / 0.5

- Periscope study: HIPEC bij maagcarcinoom, een multicentre dose 
finding study. Invited oral presentation at Nederlandse Sociëteit voor 
Extra-Corporale Circulatie (NeSECC) Wetenschappelijke Bijeenkomst, 
November 2014

2014 14 / 0.25

- Severe muscle depletion is associated with an increased rate of 
reoperations in patients treated with cytoreductive surgery and 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy.  
Poster presentation at 9th International Congress on Peritoneal 
Surface Malignancies

2014 7 / 0.25

- Cytoreductive surgery and HIPEC in treatment of colorectal 
peritoneal carcinomatosis: Experimental or standard care? A Survey 
of Surgical Oncologists and Medical Oncologists. Poster presentation 
at 9th International Congress on Peritoneal Surface Malignancies

2014 7 / 0.25

- The occurrence and prediction of peritoneal carcinomatosis in T4 
colorectal cancer. Poster presentation at 9th International Congress 
on Peritoneal Surface Malignancies

2014 7 / 0.25
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Year Hours/
ECTS

- Urological procedures in cytoreductive surgery and hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy for peritoneal dissemination of 
colorectal cancer. Poster presentation at 9th International Congress 
on Peritoneal Surface Malignancies

2014 7 / 0.25

- Patterns of recurrence following complete cytoreductive surgery 
and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with 
peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. Poster presentation at 
to 9th International Congress on Peritoneal Surface Malignancies

2014 7 / 0.25

- Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy during primary tumour 
resection limits extent of bowel resection compared to two-stage 
treatment. Poster presentation at 9th International Congress on 
Peritoneal Surface Malignancies

2014 7 / 0.25

- Treatment of peritoneal dissemination in stomach cancer patients 
with cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal 
chemotherapy (HIPEC): Rationale and design of the PERISCOPE-
study. Poster presentation 9th International Congress on Peritoneal 
Surface Malignancies

2014 7 / 0.25

- Selection of Chemotherapy for Hyperthermic Intraperitoneal use in 
Gastric Cancer. Poster presentation 9th International Congress on 
Peritoneal Surface Malignancies

2014 7 / 0.25

(Inter)national conferences
- 8th World Congress on Peritoneal Surface Malignancies, Berlin
- Annual Spring Conference Dutch Society for gastroenterology, 

Veldhoven
- Dutch Surgical Meeting “Chirurgendagen”, Veldhoven
- Annual Autumn Conference Dutch Society for gastroenterology, 

Veldhoven
- European Cancer Congress (ECCO-ESMO-ESTRO), Amsterdam
- Dutch Surgical Meeting “Najaarsvergadering”, ‘S-Hertogenbosch
- 1e Multidisciplinair Gastro-intestinaal Oncologie Congres (Vier Ds), 

Doorn
- Annual Spring Conference Dutch Society for gastroenterology, 

Veldhoven
- Dutch Surgical Meeting “Chirurgendagen”, Veldhoven
- Dutch Surgical Meeting “Najaarsvergadering”, ‘S-Hertogenbosch
- 9th World Congress on Peritoneal Surface Malignancies, Amsterdam 
- 34th European Society of Surgical Oncology congress, Liverpool
- Dutch Surgical Meeting “Chirurgendagen”, Veldhoven

2012
2013

2013
2013

2013
2014
2014

2014

2014
2014
2014
2014
2015

24 / 0.75
16 / 0.5

16 / 0.5
16 / 0.5

28 / 1
8 / 0.25
16 / 0.5

16 / 0.5

16 / 0.5
8 / 0.25
24 / 0.75
24 / 0.75
8 / 0.25

Other
- PromovendiClub, St. Antonius Hospital, Board member
- Monthly research meeting, St. Antonius hospital, Department of 

Surgery

2013-14
2013-14

28 / 1
14 / 0.5
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D a n k w o o rd

Prof. O.R.C. Busch, geachte promotor, beste professor Busch, u was direct enthousiast 

toen dr. van Ramshorst en ik voor het eerst bij u kwamen praten over mijn onderzoek. 

U zag gelijk de rode draad door het onderzoek en bewaakte deze lijn. Als vaardige, 

vriendelijke en opleidingsgerichte professor is het een eer om bij u te mogen promoveren. 

Dr. B. van Ramshorst, geachte copromotor, beste dr. van Ramshorst, uw bijdrage aan dit 

proefschrift is enorm. Als nestor in het Antonius, stond uw deur altijd voor mij open om 

even te sparren over het onderzoek. Ik heb u leren kennen als een uiterst vriendelijke, 

fanatieke, enthousiaste leermeester met humor en doorzettingsvermogen. U bent in 

staat om het overzicht te behouden en aandacht te houden voor kleine details, zonder 

spijkers op laag water te zoeken, daarin bent u voor mij een voorbeeld. Naast de vele 

wetenschappelijk inhoudelijke adviezen, is uw raadgeving hoe om te gaan met diverse 

relaties zeer waardevol. Ik ben er dankbaar voor dat u mijn ware mentor bent geweest 

de afgelopen jaren. 

Dr. D. Boerma, geachte copromotor, beste Djamila, direct na mijn start in het Antonius 

gingen wij naar een onvergetelijk congres in Berlijn, waar ik nog vaak met plezier aan 

terugdenk. Ik heb jou leren kennen als een ambitieuze, hardwerkende, kordate chirurg 

met veel gevoel voor humor. Je durft oprecht je mening te geven en zegt waar het 

op staat, zonder daarbij onvriendelijk of onsympathiek te worden. Ik wil je hartelijk 

bedanken voor jouw enthousiaste ondersteuning tijdens mijn promotietraject.

Prof. dr. H.W.M. van Laarhoven, prof. dr. B.L.A.M. Weusten, prof. dr. H.J.T. Rutten, prof. 

dr. C. Verhoef, dr. P.J. Tanis, dr. A. Cats, beste leden van de beoordelingscommissie, 

graag wil ik u bedanken voor de kritische beoordeling van mijn proefschrift. 

T.R. van Oudheusden, beste Thijs, ons samenwerkingsverband is goud gebleken. Direct 

vanaf het begin zaten wij op een lijn en verliep de samenwerking zeer prettig. Naast 

dat we vlot diverse publicaties binnensleepten, hebben we ons goed vermaakt op de 

diverse congressen waar we samen weer aanwezig waren voor het presenteren van 

verschillende praatjes en posters. Heel veel succes met afronden van jouw proefschrift.
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Dr. I.H.J.T. de Hingh en dr. M.J. Wiezer, beste Ignace en René, twee ambitieuze en 

sympathieke HIPEC chirurgen die ik graag wil bedanken voor hun enthousiaste 

ondersteuning.

Dr. J.W. van Sandick en dr. S. Vanhoutvin, beste Johanna en Steven, ik wil jullie bedanken 

voor de prettige samenwerking bij succesvol opzetten van de PERISCOPE studie. Ik 

hoop dat we ook na mijn promotie nog een vruchtbaar vervolg kunnen geven aan het 

onderzoek naar HIPEC bij patiënten met een maagcarcinoom.

Graag wil ik alle andere coauteurs bedanken voor hun individuele bijdrage aan de 

totstandkoming van dit proefschrift. Verder wil ik de maatschap Heelkunde inclusief 

alle arts-assistenten en secretaresses van het St. Antonius ziekenhuis bedanken voor de 

steun gedurende mijn promotietraject.

J.E. Oor, beste Jelmer, beste paranimf, samen hebben we aardig wat uren in de heelkunde 

onderzoekskamer van het Antonius doorgebracht, jouw humor en vrolijkheid zorgt voor 

een fijne levendigheid. Je bent iemand die duidelijk weet wat hij wil, en ik weet zeker dat 

je daarin gaat slagen. Heel veel succes met jouw promotie en je verdere carrière.

B. Steemers, beste Ben, al vele jaren zijn we bevriend, vele avonden hebben we onder 

het genot van een biertje gediscussieerd over onderzoek en vele andere zaken. Ondanks 

dat je inmiddels in Washington zelf aan het promoveren bent, ben ik blij dat wij nog 

steeds goed bevriend zijn. Dat is voor mij heel waardevol, en ik wil je bedanken dat je 

nu mijn paranimf wilt zijn.

Graag wil ik mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun.

Als laatste wil ik Lotte Smedes bedanken voor haar onafgebroken waardering en liefde.
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C u r r i c u l u m  v i t a e

Hidde Josephus Willem Braam werd geboren op 27 mei 1987 in Nijmegen. In 2005 

behaalde hij zijn VWO diploma aan het Olympus college te Arnhem. In datzelfde 

jaar startte hij met de studie geneeskunde aan de Radboud universiteit te Nijmegen. 

Gedurende de geneeskunde studie groeide zijn interesse voor de chirurgie. In het laatste 

jaar van zijn studie verrichte hij een onderzoeksstage op de afdeling gastrointestinale 

chirurgie in het Radboudumc te Nijmegen. Tevens volbracht hij aldaar zijn senior 

coassistentschap bij de afdeling chirurgie. In 2012 behaalde hij zijn artsenbul met het 

afsluitende coassistentschap chirurgie in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. Direct 

aansluitend startte hij met het onderzoek naar de HIPEC behandeling in het St. Antonius 

ziekenhuis te Nieuwegein, onder leiding van dr. B. van Ramshorst en dr. D. Boerma. Dit 

onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in dit proefschrift. Sinds december 2014 is hij 

werkzaam als arts-assistent chirurgie in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein.






