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Dankwoord 

Professor van Lanschot, beste Jan, dank voor je begeleiding, je ontstuitbare 

enthousiasme, en oplettendheid. Je zette vraagtekens bij alinea's die nou juist zo 

goed leken maar door jouw vragen ineens niet meer zo logisch waren; van die 

discussies heb ik veel geleerd. Er is geen misplaatste komma in de referenties aan 

je aandacht ontsnapt. Je had (of maakte) altijd tijd om knelpunten door te spreken 

en verwachtte dat ook van mij ("doe rustig aan, morgen is pas de deadline"), en 

dank voor het vertrouwen dat je me gegeven hebt tijdens het coördineren van de 

HIVEX-trial. 

Professor Obertop, beste professor, veel steun heb ik van u gekregen door van 700 

tot na 1900 uur toch altijd de deur op een kier en een luisterend oor te hebben, door 

heen en weer rennend tussen verschillende sessies van diverse onderzoekers toch 

altijd weer in de zaal te zitten bij voordrachten, en voor de H.O.-briefjes die op het 

juiste moment even een hart onder de riem staken. Het is een voorrecht om bij u de 

opleiding chirurgie te doen. 

Professor ten Kate, beste Fiebo, ik heb veel van je geleerd met name tijdens de 700-

sessies achter de microscoop. Je heldere kijk door de microscoop kontrasteert de 

aanblik van je kamer. Ik hoop dat we de resterende en weer nieuw ontstane vragen 

in de toekomst nog zullen oplossen. 

Leden van de promotiecommissie: 

Professor Offerhaus, beste Johan, bedankt voor de vele kritische discussies die van 

veel waarde zijn geweest. Tijdens één van de laatste besprekingen wilde ik het 

eigenlijk niet horen (weer nieuwe berekeningen), maar het artikel is er wel beter 

van geworden. 

Professor Tytgat, met respekt heb ik ervaren hoe u een ieder in de kliniek en in 

onderzoek scherp houdt. Waar het ook over gaat (op congressen, bij het CLDO of 

de HPB-bespreking), u bent op de hoogte en stelt juist die vraag die de kern van 

het probleem omvat en het lont is bij vurige discussies. 

Professor Baak, beste Jan, je zet 'conventionele' pathologen en pasgeboren 

onderzoekers in de pathologie aan het denken door met de vernieuwingen van de 

kwantitatieve pathologie de huidige blik door de microscoop aan de kaak te 

stellen. De ritjes naar Alkmaar waren het zeker waard. 

Professor ten Berge, beste Ineke, veel dank voor je enthousiaste begeleiding en je 

oprechtheid. Jouw specialisme was totaal nieuw voor mij, ik hoop dat onze 

samenwerking op dit gebied nog een vervolg heeft. 
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Professor Tilanus, veel dank voor de samenwerking in de HIVEX-trial. Je 

nuchtere kijk op de dingen heb ik gewaardeerd. Natuurlijk was het spionage 

wanneer ik naar Rotterdam kwam voor een HIVEX-operatie, maar gezellig was 

het ook. 

Professor Kroon, veel dank voor uw kritische blik op het proefschrift en dat u 

heeft willen plaatsnemen in de commissie. 

Professeur Launois, je vous remercie d'être intéressé par ce thèse, merci pour 

venir à Amsterdam. Votre présence en particulier augmentera la cérémonie au 

Lutherse Kerk. 

Professor van der Heyde, ik stel het zeer op prijs datje er 1 december bij bent. 

De paranimfen: 

Sjoerd Wildervanck, lieve Sjoerd, grote broer in Amsterdam die altijd open huis 

heeft, enfant terrible. Ik ben blij dat je altijd in de buurt bent. Ik hoop dat je je 

goed voorbereidt op die ene vraag ("waar ligt de slokdarm?"). 

Dominique van der Heyde, lieve Domi, het zal niemand ontgaan dat je er bent, en 

dat is maar goed ook. Als geen ander weet je hoeveel ik hecht aan dit vak. 

Gelukkig heb je altijd weer medische weetjes uit de media (vers van de redactie) 

waar ik meestal geen antwoord op heb. Je vergeet nooit optimistisch de wereld te 

bekijken, daarin blijf ik graag betrokken. 

Op G4 / afdeling Heelkunde: Wojtek Polkowski, it has been such a great pleasure 

to work with you, to be your paranimf, to visit your new house in Lublin. Thank 

you for all the helpful discussions; Dorien van Ringelestijn, Els Tijman, Saskia 

van der Kolff, Marijke Dirksen, Ineke van de Logt, Afna Glas (dank voor alle 

ondersteuning, secretarieel en emotioneel); het congresclubje (Washington, Corfu, 

New Orleans), Lucienne Lemaire (erg prettig om met jou G4-134 gedeeld te 

hebben), Yolande Keulemans (gelukkig ben je nooit écht vertrokken), Els Nieveen 

van Dijkum (onze buurvrouwen-tijd was een goede tijd); Djamila Boerma 

(Barcelona; nu collega in de kliniek, en wat voor één. Ik hoop nog vele jaren met 

je samen te werken), Sven Meylaerts (brein achter de "coca-cola light break"), 

Peter van Duijvendijk (steun en toeverlaat bij computer-perikelen), Miguel 

Sewnath, Karen den Boer, Rutger van Geenen, Pascale Hendriks, Mark van Berge 

Henegouwen, Bart van Wagensveld, Thybout Mooyen, Jan Hulscher (Jan Hi vex); 

"mijn" studenten, Suzanne Gisbertz ("steamship", wat een onvoorstelbare 

hoeveelheid werk heb je verricht tussen alle tentamens door, en bovenal was het 

251 



Dankwoord 

erg gezellig samen aan de pipetten), Lonneke van Felius, Joost Knegjens, Barthold 

Kuiken, Maarten Soeters en Maurice Barrée (jullie inzet is van onschatbare 

waarde geweest); alle assistenten chirurgie (dank voor jullie begrip in deze 

woelige tijden). 

Niet-G4: Angela de Boer (van jou heb ik o.a. geleerd hoe ik moet letten op 

kwaliteit van leven), Theo Out (dank voor de ondersteuning en de gelegenheid die 

je hebt gegeven om op het SKIL onderzoek te doen), Frank van Diepen en 

Monique de Nooyer (jullie hadden altijd antwoord als ik de weg kwijt was op het 

SKIL lab); van de afdeling Gastro-enterologie waren onmisbaar voor dit boekje: 

Jelle Haringsma, Paul Fockens en Joep Bartelsman (dank jullie wel ! voor de 

samenwerking die hopelijk nog voortduurt), en van de afdeling pathologie: Paul 

Drillenburg (dank voor je inzet in de intestinale metaplasie-studie), Wilfried Meun 

(je fotografische vakkennis is duidelijk herkenbaar in dit boekje), Henrike 

Ruijsenberg (steunpilaar op de pathologie). 

Buiten AMC: Wim Dekker (zonder jouw endoscopieën waren we nu nog bezig 

geweest patiënten te includeren), Bas Wijnhoven (dank voor de Amsterdamse-

Rotterdamse samenwerking in de HIVEX), Tineke van der Pouw Kraan (veel dank 

voor je scherpe analyse van mijn eerste schreden op het immunologische pad, en 

je vriendschap daarbij en daarnaast). 

In het bijzonder: Helene, Willemijn, Fred, Eveline, Bernard, Ivo (het is een groot 

gevoel met zoveel te zijn); elftal-genoten (vele zondagen was 't bijna af); de 

smurfjes Patty Jansen en Dorien Graas (een vrolijke noot en een welkome break in 

spannende tijden: onbetaalbaar!, Patty, dank je voor de 'werk'-besprekingen op het 

dakterras, Dorien, speciaal voor jou een thoraxfoto); Steven Stapel (Pistolen 

Paultje, ik zal er nu vaker bij zijn); Irene Straatsburg (nooit te moe om eens lekker 

bij te kletsen); Anke Knottenbelt (op het juiste moment alle aandacht, daarnaast 

zorgde je voor het perfekte thuishonk); mijn vader (lieve pap', wie had dat 

gedacht?, je toewijding is groot, zó groot datje delen hieruit wilde lezen, en nog 

'ns lezen, dat je bloed hebt afgestaan als vrijwilliger in één van de studies, en 

kantoorgenoten ertoe aanzette hetzelfde te doen. Ik hoop dat je 1 december geniet 

voor twee); Marja (lieve Marja, je bent als geen ander, je onophoudelijke zorg, 

ondanks je eigen drukke leven. Het is/was een bewogen jaar ter afsluiting, 

eindelijk langer weg dan een paar dagen). 
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