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Dankwoord 

De afgelopen driejaar in Het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek zieken
huis heb ik met plezier gewerkt en uiteindelijk hebben alle inspanningen geleid tot dit proef
schrift. De combinatiebehandeling cytoreductieve chirurgie en hypertherme intracavitaire 
chemotherapie betekent niet alleen een grote ingreep voor de patiënt, maar heeft zo ook zijn 
weerslag op de medewerkers in het ziekenhuis. Dit manuscript is tot stand gekomen met 
behulp van vele specialisten zoals chirurgen, longartsen, pathologen, farmacologen, gastro-
enterologen, anesthesisten, een radiotherapeut en een perfusionist. Bovenal hebben verpleeg
kundigen veel zorg besteed aan deze complexe patiënten groep.Verder is de medewerking 
van het ondersteunend personeel, het secretariaat en het operatiekamer personeel niet onop
gemerkt gebleven. Een aantal medewerkers wil ik persoonlijk bedanken. 

Professor doctor B.B.R. Kroon, beste Bin. Ondanks dat u bij geen enkel artikel van mijn proef
schrift staat, heeft u een zeer belangrijke rol gespeeld als mijn promotor. U bleek enthousiast 
en kritisch mee te denken met de onderzoekslijn en artikelen rondom cytoreductieve chirurgie 
en hypertherme intracavitaire chemotherapie. In de laatste fase van het tot standkomen van het 
proefschrift heb ik het contact met u als zeer plezierig ervaren, waarvoor dank. 

Dr. F.AN. Zoetmulder, beste Frans, jij als mijn co-promotor ben ik veel dank verschuldigd! 
Als boegbeeld van het HIPEC en HITHOC gebeuren ben jij altijd de inspirator geweest van 
het onderzoek. Het voornemen om tweewekelijks de koppen bij elkaar te steken hield niet 
lang stand. Maar met de zelfstandigheid die je me geboden hebt ben ik uiteindelijk gegroeid 
naar de trotse bezitter van dit boekje. Je enthousiasme, je wetenschappelijke inspiraties en 
doorzettingsvermogen hebben grote indruk gemaakt. Van onze samenwerking op de afdeling, 
de discussies over klinische bevindingen en het schrijven van publicaties heb ik veel geleerd. 

Drs. VJ. Verwaal, beste Vic, dankzij jou is het databeheer geprofessioneerd. Als belangrijk lid 
van het HIPEC team ben jij van wezenlijk belang geweest tot het tot stand komen van vele 
van de verschenen artikelen. Succes met het verdere onderzoek en met het bereiken van je 
doctor titel. 

Dr. A.J. Witkamp, beste Arjen, als mijn voorganger heb je mij kennis laten maken met de 
HIPEC patiënten maar ook met het HIPEC onderzoek. Bedankt voor de prettige tijd en het 
nalaten van het gegevensbestand waardoor ik in een lopende trein kon instappen. 

Dr. P Baas. beste Paul, bedankt voor de fijne samenwerking en de belangrijke bijdrage die de 
afdeling longziekten aan dit proefschrift heeft geleverd. 

Prof. dr. DJ. Gouma, prof. dr. mr. B.A.J.M. de Mol, prof. dr. W.J. Mooi, prof. dr. J.H. 
Beijnen. dr. FA. Stewart en dr. N. van Zandwijk. bedankt voor het plaatsnemen in de pro
motiecommissie. 
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Dankzij de inzet van de volgende mensen zijn verschillende projecten mogelijk gemaakt: 
dr. O. van Tellingen, dr. M.J. van de Vijver, dr. R.A.A. Mathot, dhr. A.A.M. Hart, dr. E. de 
Bree, dr. E.J.Th. Rutgers, dr. F. van Coevorden, dhr. G.W. van Slooten, dr. R.L.M. Haas. 
mevr. C.M. Korse, dr. R.W. Sparidans, dr. J.M.G. Bonfrer en drs. Y.I.Z. Acherman. 

Daarnaast wil ik de verpleegkundigen van de zevende etage danken, het secretariaat chirur
gie, de medewerkers van de O.K./I.C. en de adiovisuele dienst bedanken; jullie rol moet 
zeker niet onderschat worden! 

Uiteraard wil ik mijn kamergenoten en collega artsonderzoekers bedanken voor de geweldig 
goede tijd die we samen hebben beleefd, qua gezelligheid en qua hulp met de problemen die 
een onderzoeker tegenkomt: een niet werkende printer, een vastlopende computer, tegenval
lende onderzoeksresultaten, even minder inspiratie en de noodzaak van goede koffie 
Pieter Tanis, Eva Noorda, Susanne Estourgie en Anne Lont, tevens paranimf, ontzettend 
bedankt! 

Drs. R. van velde, paranimf, beste Rom, bedankt voor het ja zeggen tegen het paranimf zijn. 
Marjan en Leonieke, jullie weten ook waar het om draait qua onderzoek maar zeker ook qua 
vriendschap. Moge dit lang zo blijven! 

En tot slot, het thuisfront, met name mijn ouders. Eva en sindskort Famke: ik wil jullie 
bedanken en laten weten dat jullie heel belangrijk voor me zijn!! 
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