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Hett is af! Voor u ligt het resultaat van een fantastische onderzoekstijd. In de afgelopen 
periodeperiode heb ik met de hulp van velen dit project weten te realiseren. Graag wil ik 
iedereenn bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van mijn proefschrift. 

Bestee Professor Gouma, promotor van dit onderzoek, hierbij wil ik u in het bijzonder 
bedanken.. Uw onuitputtelijke stroom ideeën en uw nimmer aflatend enthousiasme zijn 
voorr mij een grote stimulans geweest. En wanneer er dan toch een moment van 
vertwijfelingg was, waren een paar minuten samen om de tafel voldoende voor een 
nieuwee dosis inspiratie en motivatie. Met veel plezier heb ik met u gewerkt en het is 
dann ook een voorrecht na mijn wetenschappelijke ook mijn klinische opleiding onder 
uww supervisie te mogen volgen. 

Professorr Bossuyt, motor achter de richtlijnenprojecten in het AMC, uw heldere 
ideeënn over de vorm van het onderzoek en de formulering van de tekst zijn voor mij 
ergg waardevol geweest, hiervoor mijn dank. 

Professorr Obertop, hartelijk dank voor uw hulp. Met uw kritisch oog, zowel 
inhoudelijkk als tekstueel heeft u menig artikel weten bij te schaven. 

Professorr Laméris, Dr. Otto van Delden en Dr. Rauws, wil ik bedanken voor hun hulp 
bijj  het meedenken en uitvoeren van het 'herbeoordelingsonderzoek'. 

Professorr van Gulik en Dr. Busch, bedankt voor de inhoudelijke adviezen en voor de 
correctiess van de manuscripten over diagnostische laparoscopie. 

Professorr Cuesta, professor Huibregtse en Dr. Go, ben ik zeer erkentelijk voor 
dee bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie. 

Saffiree Phoa, bedankt voor het scoren van de CT scans en veel succes met jouw laatste 
loodjes! ! 

Hett Integraal Kankercentrum Amsterdam, hartelijk dank voor de mogelijkheid die mij 
gebodenn is dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Tiny Benraadt, bedankt voor je 
organisatorischee hulp en je kritische blik op de manuscripten. Registratie 
medewerkers,, bedankt voor de hulp bij het uitpluizen van al die statussen. 

Wendyy van Noppen, hartelijk dank voor het nakijken van bijna al mijn teksten. Jouw 
kenniss van de engelse taal heeft mij voor menig fout behoed. 

Dirkk Ubbink, bedankt voor je hulp bij de computerperikelen de afgelopen driejaar. 

Trudi,, Hanneke, Jacqueline, Dominique en Mirjam, bedankt voor de ondersteuning en 
dee gezelligheid op G4. 
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Batholdd Kuiken en Cindy Kok bedankt voor de al het werk dat julli e verzet hebben. 
Zonderr julli e was er niet zo snel resultaat geweest. 

Stevee de Castro, bedankt voor je inzet voor het artikel over proximale galweg tumoren, 
maarr vooral wil ik je bedanken voor elke keer, dat ik de afgelopen maanden met nóg 
eenn vraag bij je kon aankloppen. 

Dierbaree onderzoekers en 'oud' onderzoekers van G4, we hebben een productieve 
maarr vooral een erg goede tijd gehad, ook (of vooral) tijdens de vele congressen, 
bedanktt voor de mooie herinneringen! Jan Hulscher bedankt voor het doornemen van 
'ergg belangrijke brieven' maar vooral voor de gezellige tijd in de kliniek en erbuiten. 
Michh Dunker, ik mis je gezellige aanwezigheid en je dropjes, raak ik de 'tralala' ooit 
nogg kwijt? Tjarda van Heek, mede 'pancreas-dame' we hebben leuke uitstapjes 
gemaakt,, hopelijk volgen er nog velen; gezellig dat je weer terug bent! Christianne 
Buskenss bedankt voor de leuke tijd op de 'strategische kamer'. Djamila Boerma de 
Rarotongaa herinneringen zijn nog vers en de verhalen doen het nog steeds erg goed! 
Miguel,, bedankt voor je support. Peter bedankt voor al je antwoorden op mijn 
computervragenn in de begindagen van het onderzoek, tot straks in Apeldoorn. Bas 
Lamme,, Cecilia Mahler, Roel Bakx, Stefan Maartense, Olivier van Til l (mede Tilly) , 
Koertt Kuhlman, Tim van Olffen, Ping Fung Kon Jin en Lieke Welling. Bedankt voor 
dee gezelligheid, de goede sfeer en de morele steun. 

Mij nn paranimfen Antonique Klaassen en Rutger van Geenen. Bedankt dat julli e me 
terzijdee willen staan. Antonique, toen ik het woord 'promoveren' in jouw bijzijn voor 
hett eerst uitsprak, vertelde ji j mij direct dat ji j mijn paranimf zou worden, daar sta je! 
Rutger,, we hebben wat discussies gevoerd in dat daglichtloze hok, bedankt voor de 
gezelligee tijd en voor het plezier op de verschillende congressen. 

Graagg wil ik ook Just, Ivar en Mauritz bedanken voor hun creatieve ideeën en hulp bij 
hett maken van de omslag. 

Lievee Niek en Corien, julli e zijn er nog! Bedankt voor de fantastische tijd in de 
Markstraatt en daarna, binnenkort kunnen we weer tot diep in de nacht filosoferen! 

Lievee Pap en Mam, door julli e ben ik wie ik ben. Ik wil julli e ontzettend bedanken 
voorr de mogelijkheden die julli e me geboden hebben. En voor het onvoorwaardelijke 
vertrouwenn dat julli e me al die jaren hebben gegeven. Bedankt! 

Lievee Maurice, als laatste wil ik jou bedanken voor al je steun maar vooral voor je 
gavee me de betrekkelijkheid van vele dingen te laten inzien. Je kan me altijd in 
schaterenn laten uitbarsten. Ik kijk uit naar wat er komen gaat. 
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