
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Resection and palliation of pancreatic and periampullary carcinoma

van Geenen, R.C.I.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Geenen, R. C. I. (2001). Resection and palliation of pancreatic and periampullary
carcinoma. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/resection-and-palliation-of-pancreatic-and-periampullary-carcinoma(950485db-191e-44a2-8673-83bd7251b682).html


DANKWOORD D 



HoofdstukHoofdstuk 13 

Dankwoord d 
Zo,, is het zover, mijn proefschrift is klaar. Graag zou ik allen bedanken die hebben 
bijgedragenn aan de totstandkoming ervan. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder noemen. 

Professorr Gouma, promotor van dit onderzoek, uw onuitputtelijke enthousiasme en uw 
positievee insteek zijn voor mij een grote stimulans geweest. Als mij de moet even in de 
schoenenn zonk waren vijf minuten power-talk voldoende voor een volgende mentale 
marathon.. Ook wetenschappelijke termen als "these are the data, mister" slappe vijg, natte 
dweill  hadden hun effect. Zowel op onderzoeksgebied als in de kliniek vond ik het een 
genoegenn met u te werken en van u te leren. 

Dr.. Masclee, copromotor, uw ideeën waren de grondslag voor drie studies. U maakte me in 
kortee tijd wegwijs in de pH-metrie en gastrointestinale hormoonregulatie. Bedankt voor de 
wetenschappelijkee input de bedankt voor effectieve samenwerking in de eindsprint. 

Professorr Obertop, uw commentaar en uw heldere ideeën en formuleringen hebben dit 
proefschriftt mede gemaakt tot wat het is, waarvoor mijn dank. 

Professorr ten Kate, bedankt voor de revisie van de coupes van de histologie. Het was niet 
altijdd even eenvoudig om die histologische coupes te beoordelen, om zeven uur 's ochtends. 

Professorr de Haan, beste Rob, bedankt voor je hulp en ideeën bij de analyse van de data van 
dee Landelijke Medische Registratie. 

Hooggeleerdenn Huibregtse, von Meyenfeldt, Offerhaus en Richel, ben ik zeer erkentelijk voor 
hunn bereidheid deel te nemen in de promotiecommissie. Professor Fearon, I am honoured that 
youu wanted to be part of the PhD thesis committee. Furthermore I would like to thank you for 
thee opportunity to participate in the BH80 trial. This was a great learning experience for me. 

AnneVoss,, dear Anne, thanks for your perfect management of the trial with the well 
organisedd and valuable meetings and for your support. 

Willemm Geus, ook jouw wil ik danken voor je inzet voor de pH-metrie studies, en je kritische 
noten.. Ik weet dat je er veel tijd in hebt gestoken, waarvoor mijn dank. Corine, dankzij jou 
kennis,, ervaring en geduld heb ik in korte tijd de pH en hormoon metingen kunnen verrichten. 

Geertjann van Tienhoven, bedankt voor je bijdrage aan het artikel over pijnbestrijding. 
Claudia,, ji j heb ongelofelijk veel werk verzet voor het artikel over pijn bestrijding. Zonder 
jouww inzet was dit nooit zo snel tot zo'n mooi resultaat gekomen. Graag wil ik je hiervoor 
bedanken. . 

Graagg wil ook de patiënten bedanken die deel namen aan de verschillende onderzoeken. 
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Dee onderzoeksgroep van G4 wil hartelijk bedanken voor productieve en vooral leuke tijd. 
Veell  heb ik te danken aan mijn voorgangers, onder andere Els, Mark en Thybout. Dankzij 
julli ee werk heb ik kunnen putten uit de databank. Beste Peter tot vervelens toe heb ik je 
belaagdd met software en statistiek vragen die je meestal met veelgeduld beantwoordde, 
waarvoorr mijn dank. Beste Miguel, bedankt voor je morele support in de begin fase van mijn 
onderzoekk en voor de samenwerking met de databank. Ester, bedankt voor het aanhoren van 
mijnn geklaag op de pancreas kamer (met kast) en voor de gezelligheid op G4 en op de 
verschillendee congressen. Jan, nooit geweten dat een bordje sate zoveel diepgang had, 
hopelijkk volgen er nog vele. Tjarda, bedankt voor je support en het ten aller tijde 
(ongevraagd)) ventileren van je mening. G4 is een stuk stiller sinds je vertrek. Mich, altijd 
aanwezig,, in eigen persoon of Psion, gefeliciteerd met je boek en bedankt voor de leuke tijd. 
Ookk de rest van de onderzoeksgroep wil ik bedanken voor het creëren van een goede en 
productievee sfeer. 

Bestee Hester, dankzij jouw werk is de databank altijd up to date gebleven. Bedankt voor je 
inzett en voor de goede samenwerking. 

Dirk,, hoe vaak heb ik je niet aan je hoofd gezeurd als mijn computer het weer eens niet deed? 
Naa het absolute diepte punt (hard disk failure) deed ji j mijn computer herrijzen, waarvoor 
mijnn dank. 

Graagg wil ik ook Ties, Bob, Ivo, en Robert bedanken voor de momenten van stoom af blazen 
mett windsurfen in deze drukke periode. Willem Daris, beste Dromme, bedankt voor je advies 
enn je overpeinzingen over de toekomst, aan de bar of op de fiets. 

Ookk mijn paranimfen Djamila Boerma en Roderik Flikweert wil graag bedanken voor hun 
inzett voor mijn promotie. Djamila, Earth wind and Fire, ABBA, "been araoud the world and 
I-I-I..." ,, de Boerma shuffle, en nog wat andere dingetjes hebben veel plezier gebracht in mijn 
onderzoekstijd.. De komende 4 jaar zullen we dat voortzetten. Flikweert, vaak hebben we 
elkaarr verteld dat we toch wel erg goed bezig waren, dat helpt. De tripjes naar Tarifa waren 
eenn mooie combi van Fl-racing en windsurfen en een welkome afwisseling die zorgden voor 
dee nodige ontspanning. Hopelijk volgend jaar weer. 

Bestee opa en oma, veel dank voor julli e interesse in mijn bezigheden, julli e zijn voor mij een 
prachtigg voorbeeld van hoe je van het leven kunt genieten. Opa, jouw wil ik in het bijzonder 
bedankenn voor de pakkende illustratie op de omslag. 

Lievee mam en beste pa, dankzij julli e heb ik de kans gehad om te studeren en ook om dit 
onderzoekk te doen. Altij d hebben julli e mij ondersteund in dat waar ik mee bezig was. Heel 
veell  dank voor julli e support. 

Machteld,, lieve Maggie, alleen was me dit niet gelukt. Nog even, dan is er weer tijd voor ons. 
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