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LaborLabor omnia vindt, maar dit boekje was er nooit gekomen zonder hulp van velen. Daarom wil ik 

eenn ieder bedanken die mij op welke manier dan ook gesteund heeft om dit moment te bereiken. 

Inn het bijzonder: 

Mijnn promotor Prof . dr . DJ . Gouma . Beste professor, [koema netherlands], dank voor alles! U 

hebtt me vrij gelaten in het onderzoek en vertrouwde erop dat het goed zou komen, en ik daarmee 

ook.. Uw enthousiasme is never-ending en aanstekelijk - "geen tijd voor getut". U bent de brug 

tussenn de wetenschap en de patiënt. Het is een voorrecht om uw promovendus én 

opleidingsassistentt te zijn. Ik hoop in de chirurgie nog lang door u geïnspireerd te mogen worden. 

Mijnn promotor Prof . dr . G.J.A. Off erna us Beste Johan, dank voor alle begeleiding en positieve 

kretenn gedurende de afgelopen jaren. In jouw bijzijn is geen enkel probleem onoplosbaar; het 

jaarr op Hopkins had ik niet willen missen. Ik bewonder je als professor, wetenschapper en 

leermeester,, maar misschien wel bovenal als integer mens. Ik hoop dat we contact zullen houden, 

ookk al word ik dan chirurg (v). Stijn , dank voor je warme belangstelling. 

Prof .. dr . M.G. Goggins , co-promotor. Dear Mike or MG, thank you for the wonderful time you 

offeredd me in your research group at the Johns Hopkins. Although I could not hold a pipet in the 

beginning,, you were very patient with me and taught me a lot without making me feel too stupid. 

Itt is a great honor that you are willing to be my co-promotor for the ceremony of my thesis defense. 

Geachtee leden van de promotiecommissie, het is mij een eer en waar genoegen om op voorspraak 

vann zo'n gewaardeerd gezelschap goedkeuring te mogen ontvangen, dank u. 

Prof .. dr . H. O ber t op , beste professor, hartelijk dank voor uw heldere ideeën en opbouwende 

kritiekk ten aanzien van de inhoud van dit proefschrift. Ik waardeer uw openheid en betrokkenheid 

enorm.. Komend voorjaar weer Rondje Hoep? Prof . dr . F.J.W. ten Kate, beste Fiebo, dank voor 

dee leuke reactie op mijn "proef-proefschrift". Hoewel we samen weinig coupes hebben bekeken, 

wass jij altijd bereid te helpen. Ik vind het fantastisch datje zitting wilt nemen in de commissie. 

Prof .. dr . DJ , Richel , beste professor, dank voor uw belangstelling in mijn onderzoek. Prof . dr . 

K.. Huibregtse , beste professor, u bent de "koning van de ERCP". Ik ben vereerd de gelegenheid 

tee krijgen om met u van gedachten te wisselen over de inhoud van dit boekje. Prof . dr . J. Jeekel , 

bestee professor, dank u voor het kritisch beoordelen van mijn proefschrift. Ik zal niet vergeten 

hoee u mij onthaalde toen ik het langs kwam brengen in Rotterdam. Zelfs als Amsterdamse moet 

ikk toegeven dat ik erg onder de indruk ben van uw kliniek. 

Dee patiënte n ben ik zeer erkentelijk voor het meewerken aan de Progastro trial. 



G44 is letterlijk en figuurlijk "the center of the AMC" waar het allemaal gebeurt: briljante ideeën, 

verhittee discussies, een lach en een traan. Alle secretaresses en in het bijzonder Trud i en Hannek e 

bedanktt voor jullie hulp. Aangezien ik vrij lang gedaan heb over dit boekje, heb ik veel collega-

onderzoekerss mee mogen maken. Dierbare oude garde van wie ik zoveel heb geleerd: Peter , 

aliass Duivedak, het briefje "Succes op deze topplek" in het bureau dat ik van je overnam heb ik 

nogg steeds; je had gelijk; Miquel , in stilte veel gedeeld; Djemilla , gelukkig toch nog een jaartje 

samen;; Rutger , Progastro en BH-80 waren machtig prachtig; Esther , ga je weer eens mee naar 

Bioemendaall aan Zee? Janneman , beetje Indo, we snappen elkaar; Mich , kom je salsa dansen 

dee 16r? Ivo , Bob , Joep , Karen , Hoks , Marloes , Dirk bedankt. Briljante postdoc en vriendin 

Irene ,, in Tokyo leerde ik je pas echt kennen, je bent een mooi mens. En dan de nieuwere 

lichting:: Bas, lieve Lamme, prunussen trekken of in een cubical zitten, gedeelde smart met jou = 

veell lol; Olivier , lieve Ollie, hop-hop-hop wat een mooie tijd gaan wij krijgen in het OLVG; Caroline, 

lievee Pimmie , dispuutgenootje en ex-wetenschapsstudent, you did a great job. Roel , Cecilia , 

Chris ,, Bas P, Stefan , Tim, Ping , Ties, Taco, Sjoerd , Philip , Oddeke , Lieke , Liselot , Annebeth , 

dankk voor alle gezelligheid. Mijn liefste kamergenoten, vriendjes en vertrouwetingen Steve en 

Koert.. Steve, de combi van Antilliaanse relaxed-heid en Hollandse ijver in jou vind ik geweldig. 

Wee believe in miracles. Koert , rots in de branding, jij bent de enige echte basale wetenschapper 

onderr ons. We hebben lief en leed gedeeld en ik hoop dat dat zo zal blijven. 

Allee congresgangers van heelkunde dagen, GE-dagen, IHPBA, ESA, en DDW, dank voor de mooie 

tijden;; I will always prefer the Sulta n Solution . 

Chirurge nn en collega-assistenten . Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk, we hebben een 

mooiee groep. Dank voor jullie interesse en begrip voor een drukke promovendus. Prof . dr . T.M. 

vann Gulik , beste Thomas, Amsterdam, Veldhoven of Tokyo, het was altijd goed toeven met jou 

opp een GE of HPB congres. Prof . dr . JJ . van Lanschot , beste Jan, dank voor de leuke discussies; 

Prof .. ór.  D.A. Legemate , beste Dink, je bent altijd in voor een goed gesprek. Lieve Marja 

Boermeester ,, dank voor al je opbeurende woorden juist toen ik ze nodig had. Ook Olivie r 

Busc hh  als inmiddels grootste leverancier van patiëntenmateriaal voor G4-144, wil ik bedanken. 

Lievee Jan-Willem , chirurg én niet weg te denken uit Johan's groep, dank voor de etentjes en 

goedee adviezen. 

Allee medewerkers van de afdelin g Pathologi e ben ik erkentelijk voor de hulp bij het hele proces 

tussenn OK en coupe of epje. Prof . dr . J.J. Weening , beste Jan, dank voor de mogelijkheid om op 

dee afdeling Pathologie onderzoek te doen. Paul Drillenburg , leuk dat we binnenkort weer 

samenn zullen werken. Eric , jouw hulp was eindeloos. De "12-year" old en sigaren wachten op je! 



Lievee Josbert , jouw vrolijkheid is niet te stuiten, wanneer schrijven we samen een stukje? Marnix , 

alss ik jou niet had gehad in Baltimore...; Metin , Bas, Patrick , Mark , Alex , Folkert , Mirjam , 

Marjon ,, Marjan , Anya , Ralph , Wendy , Suzanne , Cornelis , Lodewijk , Steven , Wilfried , Frank , 

dankk voor al het werk dat jullie voor en met mij verzet hebben; gezellige dames van de cytologie , 

ikk kom snel weer eens roti eten. 

II am grateful to a lot of people from the John s Hopkin s Medica l Institutions , where I discovered 

thee beauty of genetics. First of all Prof . dr . R.H. Hruban , dear Ralph, thank you so much for your 

hospitalityy and the opportunity to work at your department. I admire the way you encourage 

peoplee in their work: you get the best out everyone. It was an honor to work with you. Anirban , 

thankss for the teamwork. I admire your unequalled diligence and talent for writing. But darling, > 
n n 

stayy off the donuts Robb , Chicago was terrific Christophe , Nori , Noriyoshi , Hiro , Carmelle , £ 

Tony ,, Kim , Kieran , secretaries , thanks for the support. Alan , even "counting dots" was fun m 
a a 

withh you. ^ 
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Prof .. dr . Joh n L. Cameron , (former) Chief of Surgery, it is an honor to me that I got acquainted | 

wi thh the surgeon who has done more Whipple resections than any other surgeon in the world. I ^ 

veryy much enjoyed the Grand Rounds you chaired and the conversations in your office. Prof . dr . % 

Charle ss J. Yeo , dear "doctor Charlie", you always enquired sympathetically how I was getting g 

on.. I admire your ability to combine surgery and basic research. Prof . dr . Keit h D. Lillemoe ,

dearr Keith, thank you for collaborating. I wish you all the best as Chair in Indianapolis. 

Everybodyy in and outside the Ross 632 building, thank you for providing me a home away from 

home.. Manon , voor jou geldt dit letterlijk, dank voor je vanzelfsprekende gastvrijheid; het waren 

gezelligee weken bij jou op de bank. Michiel , leve de Toyota Tercel, welcome home. The three 

musqueteerss are invincible: Jude , your "keep your head down and swim darling" still pulls me 

throughh everything, Ulrika , your perseverance is enormous, and Jens , good to have a friend as 

steadyy as a rock. Gaby , sweety, Hopkins House #1615 felt like home and I am glad you are 

movingg back to Europe. Horacio , soul-mate forever on the water and beyond. Claudi a B, thanx 

forr rowing the Nationals wi th me, the US anthem still sends shivers down my spine. The BBC-

racin gg tea m gave me inspiration by transpiration - boy, you let me swet. 

II would iike to thank the International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA ) and especially 

pastt president Pro f dr . Jame s Tooul i and president Prof . dr . Henr y A . Pitt , for awarding the 

firstt Kenneth W. Warren Fellowship to me. This wonderful opportunity opened a lot of doors. 



Warre nn  family, 1 will never forget the warm welcome you gave me in Boston and the days I 

spentt with your father and you. George , we clicked with each other immediately; Tom, the way 

youu showed me Harvard was very special. 

Allee familie, vrienden, roeimaatjes, dispuut- en jaargenoten wil ik bedanken voor de broodnodige 

afleidingg en het begrip voor mijn regelmatige afwezigheid de laatste tijd. 

Heyy  9-2, lieve jaargenoten, ik zal geen borrel of etentje meer overslaan. Roet, jouw vriendschap 

betekentt veel voor mij. Lieve Karolien , wat op het Corvershof begon, zal voor altijd duren! 

Geweldigg dat je speciaal voor mij uit München en zelfs Aruba overkomt. Babs , lekker wijffie, 

dankk voor de peptalks. Marieke , Marja , Naus, Orla , Corrie , en aanhang , het is nu echt af! 

Ikk ben heel trots op mijn beide paranimfen. 

Nicole ,, grote vriendin, jij kent me soms beter dan ikzelf. Dank voor je luisterend oor en 

onvoorwaardelijkee support. Wat een heerlijk idee dat jij de 16':' naast me zult staan. 

Lievee Marinke , de manier waarop wij als vanzelfsprekend vriendinnetjes werden, vind ik nog 

steedss bijzonder. Inmiddels een maatje door dik en dun... én mijn paranimfje. 

Mamanne ,, Bart , Simone , Winke , Maud en Daan(tje) , het is altijd gezellig bij jullie Daan 

Cohen ,, beetje familie, boel interesse. 

Anke ,, lieve grote zus, ik kan me een promotie zonder jou niet voorstellen. Fijn dat jullie met zijn 

viertjess overkomen uit Wenen. Jongejan , Sanne, Emma, tante T komt snel jullie kant op. 

Lievee pap en mam, "parents of all opportunities", dank voor de basis boordevol onvoorwaardelijke 

liefde,, steun en vertrouwen. Jullie hebben mij geleerd dat alles mogelijk is zolang je jezelf maar 

blijft. . 

Tom,, lieve Tommie, juffrouw Jannie heeft haar spijkerb(r)oekje af. Tijd voor wat anders, tijd voor 

elkaar,, want dat is tenslotte het belangrijkste van alles. 
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