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Dee HIPEC behandeling is een goed voorbeeld van de noodzakelijkheid tot samen-

werkingg tussen de verschillende disciplines en geledingen binnen een ziekenhuis. Ik 

denkk dat er geen ander ziekenhuis in Nederland is, waar dit zo als vanzelfsprekend 

gaatt als in het AvL. Zowel op wetenschappelijk als persoonlijk gebied is het werken 

inn het AvL voor mij daardoor een uitermate stimulerende ervaring geweest. Hoewel 

hett ondoenlijk is iedereen persoonlijk te bedanken, wil ik toch een aantal mensen 

noemenn die een bijzondere bijdrage hebben geleverd. 

Prof.. dr. B.B.R. Kroon: Beste Bin, hoewel je in het begin openlijk hebt getwijfeld 

aann mijn wetenschappelijke aspiraties werd je naarmate de tijd vorderde gelukkig 

steedss enthousiaster en raakte je meer en meer betrokken. Het is dan ook voor een 

belangrijkk deel aan jouw aanstekelijke enthousiasme van het laatste jaar te danken 

datt dit boekje uiteindelijk toch nog voor je ligt. 

Dr.. F.A.N. Zoetmulder: Beste Frans, ji j bent de verpersoonlijking van het HIPEC 

project.. Ondanks soms pittige tegenstand uit verwachte en mindere verwachte hoek 

benn je er altijd voor de volle honderd procent in blijven geloven. Werken met jou 

wass een bijzondere ervaring. Jouw onconventionele kij k op de wetenschap en chi-

rurgiee zijn verhelderend en soms zelfs een verademing. Je slordigheid als het gaat 

omm logistieke zaken is bijna fabuleus, soms storend, maar vooral vaak herkenbaar en 

lachwekkend.. Veel heb ik al van je geleerd op wetenschappelijk gebied, ik hoop dat 

ikk de komende jaren de kans krijg ook nog wat op te steken van je enorme chirur-

gischee vaardigheden. 

Dr.. S.H. Muller: Beste Saar, met recht kan ik zeggen "zonder jou geen boekje". Je 

niett aflatende steun bij ieder statistisch probleem was onontbeerlijk. Het feit dat je 

geenn chirurgische achtergrond bezit zorgde veelal voor verhelderende nieuwe 

invalshoeken.. Ik hoop dat nieuwe promovendi in het AvL nog lang van je ongelofe-

lijk ee enthousiasme kunnen genieten. 

Drs.. M.M. Kaag: Lieve Monica, ji j was de moeder van het HIPEC-team. Ondanks 

allee problemen heb ik nooit een onvertogen woord van je gehoord en trad je ieder-

eenn met een open vizier tegemoet. De dingen gaan zoals ze gaan, maar ik vind het 

nogg altijd jammer dat je ons moest verlaten. 

Drs.. G.W. van Slooten: Beste Gooike, ji j hebt de meest vreemde maar tegelijkertijd 

ookk logische combinatie van beroepen die ik ken; "loodgieter" en perfusionist. 

Buitengewoonn effectief en prachtig van uiterlijk is jouw zelfgebouwde perfusiema-

sjien.. Buitengewoon inventief en prachtig voor latere verhalen zijn je oplossingen 

bijj  stroomstoringen en warmwater uitval. 
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Dr.. E. de Bree: Beste Eelco, nog maar net chirurg en dan "los op de HIPEC". 

Voorwaarr geen makkelijke opgaaf. Bovendien leefde je ook nog eens met een been 

inn het AvL en het andere in Griekenland. Desondanks bleef je altijd vrolij k en bui-

tengewoonn collegiaal. Nu het zware werk eindelijk is gedaan, hoop ik snel eens bij 

jee langs te komen op Kreta. 

Prof.. dr. J.H. Beijnen: Beste Jos. Chirurgie en farmacokinetiek, ze zullen elkaar wel 

nooitt begrijpen. Gelukkig stond jouw deur altijd letterlijk open en was je nooit te 

beroerdd om op je gemak uit te leggen waar het om ging. 

Dr.. N van der Vange: Beste Nine, veel dank voor je hulp bij het OVHIPEC project. 

Dee Sixtijnse Kapel was prachtig. Wanneer gaan we nu eindelijk op audiëntie bij II 

Padre? ? 

Verpleegkundigenn en medewerkers van de 7e etage: Veel ellende kwam op julli e 

schouderss neer. Gelukkig bleven julli e altijd even lief en meelevend, zowel met de 

patiëntt als met de onderzoeker. Ik mis julli e koffie met gebak nog regelmatig. 

Medeonderzoekerss van de 5e: Jullie samenstelling was en is wisselend, maar altijd 

wass het gezellig en julli e hulp bij (computer) problemen was onontbeerlijk. Pieter, 

zoalss je ziet heeft je tekening een mooie plaats in dit boekje gekregen. 

Andress van Goethem en Xander Bakker: Voorgangers in het kwaad! Veel heb ik te 

dankenn aan julli e al eerder verrichte werk. 

Sergee van Ruth en Vic Verwaal: Zonder aarzelen hebben julli e je volledig op de 

HIPECC gestort om "het karwei af te maken". Mede dankzij julli e inzet is de HIPEC 

inmiddelss een breed geaccepteerde behandelingsstrategie. 

Laurenss Beerepoot en Arjan Kooman: Heeren, veel is er veranderd in de afgelopen 

144 jaar. Des te logischer werd het om julli e als paranimf te vragen. Dank! 

Gelukkigg was en is er altijd de steun en rust van het ouderlijk huis geweest. Met 

zo'nn uitvalsbasis kan je de hele wereld aan! 
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