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Velen ben ik dank verschuldigd voor de daadwerkelijke hulp, de logistieke en 
mentale ondersteuning en de welgemeende interesse welke ik mocht ondervinden 
tijdens het schrijven van dit proefschrift. Hoewel elk begin weer moeilijk was, wist 
ik me door hierna genoemden en vele anderen gesteund en aangemoedigd. 

Allereerst wil ik prof. Dr. B.B.R. Kroon, mijn promotor en hoofd van de afdeling 
chirurgie van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, bedanken. Beste Bin, op 
een cruciaal moment gaf je me de kans in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
te komen werken, dat was de vervulling van een jongensdroom. Dankzij de 
enorme positieve stimulering op de voorzichtige, jouw eigen, manier konden wij 
dit werk tot een goed einde brengen. Voor je eerlijkheid, je openheid, je humor en 
voor de introductie in de wetenschap wil ik je van harte bedanken. 

Dr. O.E. Nieweg, mijn co-promotor, beste Omgo, bedankt voor je actieve 
betrokkenheid bij de totstandkoming van dit proefschrift. Jij was mede 
grondlegger van dit werk, ook jouw realisatie. Je kritische geest, je nauwgezetheid 
en je totale inzet voor je discipelen zal ik ten zeerste blijven waarderen. 

De chirurgengroep van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Frits van 
Coevorden, Ernst Gortzak, Emiel Rutgers en Frans Zoetmulder, inspireerde mij, 
samen met eerder genoemden, tijdens mijn verblijf te Amsterdam. 

De leden van de promotiecommissie, dr A.J.M. Balm, prof. dr. A.M.M. Eggermont, 
prof. dr. W.J. Mooi, prof. dr. CG. de Gast, prof. dr. J.J.B, van Lanschot, prof. dr. I. De 
Wever en prof. dr. Th. Wobbes dank ik van harte voor het kritisch doornemen van 
het manuscript en het zitting willen nemen in de commissie. 

Ir. A.A.M. Hart, beste Guus, het gros van de resultaten werd door jou bewerkt en 
meteen van relativerende kanttekeningen voorzien. Bedankt voor je substantiële 
bijdrage aan dit proefschrift. 

Arjen Jonk legde de basis voor de hoofdstukken IV, VII en VIII door het aanleggen 
van een gedetailleerde database. Beste Arjen, dit is toch ook een beetje jouw 
proefschrift, waarvoor dank. 
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De collegae-chirurgen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Wout Barendregt, 

Erik Bruggink, Herman Deleu, Leo van Knippenberg, Camiel Rosman, André 

Spelde en William van der Stappen dank ik voor de prettige werksfeer waarin 

ruimte kon gemaakt worden voor de genese van dit boekje. 

De collegae medisch specialisten van het CWZ, de assistenten chirurgie, de 

medewerkers van secretariaat, polikliniek, afdeling en operatie afdeling, die actief 

ondersteuning verleenden of soms moesten lijden onder de arbeid geleverd voor 

dit proefschrift, dank ik voor hun steun en geduld. 

Dankzij Tim Hagendoorn kon ik steeds tijdig over nette illustraties beschikken, 

getuige de omslagfoto. 

Mijn paranimfen Carla Wauters en Wout Barendregt dank ik voor hun vriendschap 

en gewaardeerde hulp in de afrondende fase van dit boekje. 

Niet zelden werd het laatste duwtje in de rug door mijn liefhebbende echtgenote 

gegeven en werd de laatste punt door de kinderen ingetikt. Liefste Els, bedankt 

voor je onvoorwaardelijke trouw en managementtalent. Lieve Jakobijn en Fleur, 

bedankt voor de tijd en de bouwstenen die ik van jullie mocht lenen, jullie kunnen 

er de rente van tegemoet zien. 
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