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GeenGeen dropjes genoeg om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan de tot stand 
komingkoming van dit boek. 

Professorr Gouma, hooggeleerde heer. 
Hett eerste bezoek aan het AMC: "Het zit in de lijn van je eerste artikel , je moet wel 
snell  beslissen"! Het tempo heeft u erin gehouden! Dankzij uw 3 tellen (x 10 minuten) 
enn kritische correcties van niet alleen artikelen, maar ook van de kleurencompositie 
vann de dia ("dat getut") hebben geleid tot onvergetelijke onderzoeksjaren. Het is een 
voorrechtt om mijn wetenschappelijke en klinische vorming in het AMC te mogen 
volgen. . 

Dr.. W.A. Bemelman, de grondlegger van dit werk, beste Willem, 
Jee zei al lang geleden dat ik maar snel de "S" achter de "drs" moet wegwerken. 
Dankzijj  jouw grote inspanning, nimmer aflatende motivatie ("Dunk is het artikel al 
weg")) en vertrouwen is het vandaag zover. Ik hoop in de toekomst nog veel van je te 
mogenn leren. Ik zal de bezoekjes aan de drop - pot en de appels missen. 

Dr.. J.F.M. Slors, beste Frederik, 
Jee hield mij altijd voor om als objectieve onderzoeker door het leven te gaan en vooral 
naarr België te vertrekken bij een onderzoeks.... dipje. Met veel bewondering heb ik 
genotenn van je kunde tijdens de operaties van de trial-patiënten en van de muziek op 
dee achtergrond. 

Professorr SJ.H. van Deventer, 
UU heeft niet alleen een wakend oog voor de onderzoekers op G2, maar ook voor niet 
G2-erss die u zelfs op het parkeerterrein aanspreekt over de gang van zaken. Mijn dank. 

Professorr dr. H. Obertop, hooggeleerde heer, 
Uww aanwezigheid bij vele "oefenpraatjes" van de onderzoekspupillen op G4 hebben 
altijdd geleid tot significante verbetering van de voordracht. Dank voor uw bijdrage aan 
mijnn wetenscahappelijke en klinische vorming. 

Dee andere leden van de commissie: 
Professorr Bonjer, in uw kliniek mocht ik de eerste stappen als "dokter" zetten. Het is 
eenn eer dat de eerste hoogleraar in de laparoscopische chirurgie,van Nederland, deel 
uitmaaktt van de commissie. 
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Professorr Cuesta, 
Dankzijj  uw enthousiaste participatie in de trials wordt het "n..-getal" steeds groter. 

Dearr professor Mortensen, 
Itt is an honour to have you as a member of the committee and thank you very much 
forr critically reviewing this manuscript. 

Hett support team: 
Babettee Kluit, lieve Babette, 
Hett boekje is af en de stuivers zijn op! Dank voor je steun (een aai over mijn bolletje) 
enn het mogen neer ploffen in de "stoel" "Yes I will get a social life 
Ingridd en Geertje: denk ik gezellig een avondje uit eten te gaan krijg ik te horen, hoe te 
doen,, wat te doen, en ik beland in "the red light district"!! 
Ikk heb er veel aan gehad!! Thanks! 
Denise:: dank voor de heerlijke maaltijden. Ik kom zeker nog "bubbellen". PS volgend 
congress wel aan de wijn? 
Bianca,, altijd even een blik werpen naast de deur: dankzij jouw fruit, chocola en 
maaltijdenn had ik weer energie om achter de pc te zitten. Nog maar een paar dagen en 
dann ben ji j chirurg, alvast van harte!! 

(Ex)) Onderzoekers van G4: Jan (Hulsebos) het wordt weer eens tijd voor een dansje; 
Estherr (Tilliebillie ) het congres leven met jou is altijd weer tra..la..la, ik kijk uit 
naarr het volgend congres; Rutger, "ja, met Rutger, ga je Hier eten"?? NOW IT'S 
PARTYY TIME; Tjarda, de thee staat klaar, kom snel terug; Christianne, altijd in voor 
eenn "break met ...", ik heb genoten van je enthousiaste verhalen over die "cellen"; 
BoeRma,, "gekke., huis", thanks voor de tips and tricks; Peter, dank voor de 
vragenlijstenn en je hulp bij mijn vragen; Miguel, dank voor de computer tips, Stefan, 
success met de voortzetting van de TOP- trials (je weet mij te vinden); Roel, wat zijn 
diee dropjes toch lekker, Bas ..Lamme en Olivier, the boys from the P(ils)-study 
groupp nog eentje? 

Koen(tje),, ik sta er altijd weer verstelt van datje er een onderzoeker(ster) bij hebt, kom 
jee snel eten? 

Dirkk Ubbink, het filosoferen over de statistiek was één van de leukere momenten van 
hett onderzoek! 

Hett LAB-G2: Tessa: het facsen was een plezier (die kleurtjes op het scherm), Bibi, 
Bas,, Henri B en Jan, dank dat ik er te gast mocht zijn. 
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Dr.. M. Dzoljic, beste Misa, niet alleen in het AMC, maar ook electronisch bereikbaar. 
Dankk voor het extra controleren van de pompen in je weekenddienst. 

Dominique,, ik ben benieuwd naar jouw boek; Jacqueline, succes met je reis naar het 
oosten,, Leuk!; Helma en Trudi, dank voor de ondersteuning. 

OokOok wil ik iedereen bedanken die meewerkt aan de lopende trials (LAPTOP and 
POPLAP);; Robert Pierik (mijn computer crashed van al die foto's); Anna (dank voor 
hett verzamelen van de gegevens in de VU) en alle andere participerende ziekenhuizen. 

Ralphh en Nicky, jammer dat julli e er niet zijn. Jullie vriendschap stel ik zeer op prijs. 
Xo-tje,, bij deze geadopteerd tot zus,: altijd tot in de late uurtjes bereikbaar om mijn 
verhalenn aan te horen ik zal onze afspraken niet meer afzeggen! 
Rebecca,, lieve Beccie, altijd in voor een ad hoc actie. Ik heb veel bewondering voor 
jouu als persoon. Dank voor je vriendschap en we moeten maar snel weer met de tent 
naarr Italië. 
Margreet,, lieve Margreet: wat heb ik toch veel details gemist het afgelopen jaar. Tijd 
omm het in te halen. Dank voor je (meer dan) vriendschap! 
Rivka,, ik kom nu echt naar je "huis kijken"; Elske, dank voor de overnachtingen 
tijdenss congressen in Maastricht!; Annette en Mare, dank voor julli e lieve kaartjes. 

Mij nn paranimfen: 
Jessica,, analyse -wurm, het is een heerlijk gevoel te weten dat ji j ook vandaag mee 
gaatt naar de "kerk" (zij het dit keer niet voor een tentamen). We hebben samen veel 
meegemaaktt en besproken. Ik hoop het in de toekomst voort te zetten, zij het in het 
huiss dat wij ooit samen zullen bewonen (op ons 80 e). 
Karenn den Boer, ha die Ka, jouw nuchtere blik op het leven biedt altijd weer 
perspectieven.. Dank voor je hulp, K-online, en datje mij terzijde staat. 

Michel,, Piet, altijd een fijn gevoel om bij je thuis te komen en met een paar CD's er 
vandoorr te gaan. Dank voor je hulp bij de komst van onze ouders. 
Lievee paps en mams, 11 jaar terug vond ik een briefje in mijn koffer "Jouw Toekomst 
iss onze Trots". Zonder julli e inspiratie en motto om eerlijk en oprecht door het leven te 
gaan,, had ik dit nooit bereikt. Dank voor julli e liefde en warmte ook op afstand. 

Marcel,, schersje, het was een bron van inspiratie om met uitzicht op Rome te werken 
aann dit proefschrift. Heel veel dank voor je liefde en geduld. Ik leef !! 
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