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DANKWOORD 



Dankwoord 

Nu het boek klaar is realiseer ik me meer dan eens dat dit nooit tot stand was 
gekomen zonder de hulp van vele personen met verschillende visies op diverse 
afdelingen. 
Prof. dr H. Obertop, hooggeleerde heer, dank voor uw kritische commentaar en 
duidelijke formuleringen zowel verbaal als met de pen en voor het soepel 
coördineren van deze promotie, die met name in het afgelopen jaar van deadlines 
aan elkaar leek te hangen. Daarnaast zie ik het als een voorrecht om in het AMC 
mijn opleiding tot chirurg te mogen aanvangen. 
Dr. J.F.M. Slors, beste Frederik, jij bent één van de grondleggers van dit werk, 
hierbij wil ik je bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, al ben ik 
ongetwijfeld koppig en eigenwijs geweest. Je houdt er niet zo van om in de 
schijnwerpers te staan maar ik heb groot respect gekregen voor je nuchtere kijk 
en vooral klinische blik op de colorectale chirurgie. Ik hoop datje in de toekomst 
me ook wat chirurgisch technische tips wilt prijsgeven. 
Dr. C.W. Taat, beste Carlo, ook jij stond aan de basis van dit boek en ik wil je 
voornamelijk bedanken voor je altijd even grote interesse en enthousiasme, die 
me met name aan het begin op het juiste spoor hebben gezet. 
Dr. H.F.A. Vasen, beste Hans, dank voor de goede tijd de afgelopen drie en een 
halfjaar. Dankzij jouw input en de gegevens van de STOET kon ik al heel snel 
wat presenteren in binnen- en buitenland. Ook de werkbesprekingen, eerst tijdens 
het joggen en later bij onze Italiaan 'Da Noi' waren zeer inspirerende activiteiten. 
Dr. G.E.E. Boeckxstaens, beste Guy, dank voor je introductie, begeleiding en 
rondleiding in de wereld van de tractus digestivus motiliteit. Zonder jouw 
oplettende visie en enthousiasmerende instelling waren de anorectale metingen 
nooit zo secuur uitgevoerd. Ik bewonder je wetenschappelijke instelling en 
waardeer je gevoel voor humor en barbecue kunsten. 
Dr M.A.G. Sprangers, beste Mirjam, dank voor je opbouwende kritiek en de 
algemene review van mijn eerste schreden in het onderzoek naar kwaliteit van 
leven. 
De overige leden van de promotiecommissie, Prof. dr Akkermans, Prof. dr 
Baeten, Prof. dr van Lanschot, en Prof. dr Tytgat, dank ik voor het kritisch 
doorlezen van het manuscript. 
Veel steun heb ik gehad aan de uitleg en de vele lessen op talloze statistische 
gebieden van Paul Oosterveld, Siem Heisterkamp en Gauke Bonsel, vaak buiten 
de kantooruren. Zonder jullie hulp was dit proefschrift zeker niet significant 
geworden. 
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Dear José Guillem, Lucio Bertario, Steffen Bülow and Dr de Cosse, Dr Kuijpers, 
Dr Schouten thank you for providing me with your material on FAP patients and 
your hospitality. You allowed me to look across many borders. 
De medewerkers van de STOET de twee Mary's en Inge van Leeuwen ben ik 
dankbaar voor alle steun bij het doorploegen van het FAP familie archief. Wieb, 
vooral jij veel dank voor jouw computer kennis, cd verzameling en beloofde 
lessen op de éénwieler! 
In het Motiliteitslab op C2 heb ik vele aangename uren tussen de catheters 
doorgebracht. Hiervoor wil ik Anke, Petra, Marlous, Ingrid, Virginia, Fred (dank 
voor de vele opera's), Isabelle (dank voor de Vlaamse levenslessen), Sjoerd, 
Gerben, Rijk en Pietjan heel hartelijk danken. David Hirsch, veel dank voor je 
gezelschap bij de autoritjes naar het AMC en het hockeyveld, de reisjes naar de 
AGA en naar je zeilboot, en de vele interessante discussies over de 
motiliteitsperikelen van de bovenste of onderste tractus digestivus sphincters. 
Beste Laura, jij hebt mij enorm bijgestaan bij het doorspitten en afstoffen van de 
statussen van alle pouch patiënten en het uitzoeken van hun fertiliteitsstatus in 
het lab van Jan de Vries. Jan, ook jij veel dank voor de goede samenwerking. 
Beste Sakia, Dominique, Petra, Dorien en Els van het secretariaat, G4, dank voor 
alle praktische hulp en ondersteuning. 
Sinds mei 1996 heb ik met veel plezier deel uitgemaakt van de 
onderzoekersgroep op G4 ik hoorde dan wel niet bij de Gouma-clan maar heb me 
altijd uitstekend vermaakt. Els Nieveen van Dijkum, jij was de Mater Familias 
van de onderzoekers, bij jou was er altijd een antwoord voor praktische 
problemen, Yolande Keulemans, chaos ten top, maar altijd lachen. Nikola 
Kimmings, Lucienne 'Lucy' Lemaire, Johanna van Sandick, dank voor je steun 
en tips in de aanloop tot deze promotie, Sven Meijlaerts, Stukje Vlaamse Wogs?, 
Djemila, Dancing queen en opleiding 2000 lotgenoot, de jongere garde, Miquel 
Sewnath, Rutger van Geenen, Joep van Beekveld, 'Miggg' Dunker, Jan 
Hulscher, Esther Tilleman, Karen den Boer en de vaatboys, allen veel dank. 
Arjen Rijken, Mare Govaert, Willem Bemelman, Bart van Wagensveld, Mark 
van Berge Henegouwen, Esther Consten, Benien van Aken, Clarissa Goedhart, 
dank voor alle e-mail en 'Smalltalk' updates, Jacques Blasband, beste Sjak dank 
voor je interesse in het voor jou zo onaantrekkelijk onderwerp, en mijn club wil 
ik speciaal bedanken voor de steun tijdens en met name na het werk. Verder wil 
ik alle assistenten bedanken voor het laatste halfjaar waarin de woorden 'bijna 
af centraal stonden. 
Een bijzonder dankwoord ook hier voor Peter Kempen die mij vaak op cruciale 
momenten in mijn leven belangrijke adviezen heeft gegeven. Ook wil ik Marinus 
van Duijvendijk, mijn opa, bedanken voor zijn niet aflatende interesse en steun. 
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Mijn Paranimfen, Mike Liem en Edwin Schölvinck wil ik bedanken voor hun 
jarenlange vriendschap en gemeenschappelijke interesses op het medische en 
Zeeuwse vlak en ver daar buiten. 
Lieve Mammi, mijn dank is groot voor je onvoorwaardelijke steun en alle 
mogelijkheden die je me gegeven hebt vanaf het allereerste begin. Van jou heb ik 
de wetenschappelijke interesseen doorzettingsvermogen gekregen waarvoor ik je 
zeer dankbaar ben. 

Lieve Martine, lieve Martje, dank voor je altijd zo liefdevolle zorg voor mij de 
afgelopen tijd en je eindeloze geduld, het is heerlijk om samen met jou zo'n 
hecht team te zijn. 
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