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Dankwoord 

Hooggeleerde van Lanschot, beste Jan, dank voor de begeleiding en je onophoudende enthousiasme 

tot en met de laatste referentie. Jouw opmerking aan het begin van deze onderzoeksperiode "Jongen, 

waarom nu die haast" is geheel terecht gebleken. Dank voor het gestelde vertrouwen, ik hoop dat onze 

samenwerking nog vele vruchtbare ideeën op zal leveren, ook aan de operatie-tafel. 

Hooggeleerde Obertop, zeer geachte Professor, ik heb U vaak gevraagd om wat "kritisch 

commentaar", en de stukken werden er altijd beter van. Dit geldt overigens ook voor zeilwedstrijdjes. 

Hooggeleerde Tilanus, zeer geachte Professor, zonder de Rotterdamse inbreng was de HIVEX er niet 

geweest. Het AMRO gevoel werd nieuw leven ingeblazen in o.a. Parijs en Sao Paolo, waarbij ook de 

caipirinha's niet geschuwd werden. Ik hoop deze samenwerking nog lang voort te zetten. 

Hooggeleerde Offerhaus, beste Johan, dank voor de kritische bijdragen aan artikelen en de 

voorafgaande discussies, jouw spontane "Wauw!" tijdens een microscoopsessie zal mij altijd 

bijblijven. 

Professor Orringer, I am very honoured that you visit Amsterdam as a member of the 

'promotiecommissie' for this thesis. Your experience in oesophageal surgery and the results achieved 

by your group are an example for all surgeons interested in the field. 

Hooggeleerde Lernt, de eerste slokdarmresectie die ik meemaakte was in Leuven, en Uw inbreng in 

het opstarten van de HIVEX is groot geweest. Het is een eer dat U in de promotiecommissie zitting 

wilde nemen. 

Zeer geleerde Sprangers, beste Mirjam, zonder jouw ideeën op kwaliteit van leven gebied was de 

HIVEX nooit zo'n sterke studie geworden. Hartelijk dank dat je in de promotiecommissie plaats 

wilde nemen, er liggen ook nog wat ideetjes op de plank! 

Hooggeleerde van Deventer, zeer geachte Professor, de behandeling van Barrett's oesofagus en het 

soms daaruit voortkomende slokdarmcarcinoom vereisen een multidisciplinaire behandeling. Ik ben 

U dan ook zeer erkentelijk voor Uw bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie 

Hooggeleerde ten Kate, beste Fiebo, het was een plezier met je door de microscoop te kijken, bij 

voorkeur rond 07.00 's ochtends. Zonder jouw enthousiasme, scherpe blik en jouw bereidheid weer 

eens "een paar coupetjes te laten kleuren" ondanks de krapte op de pathologie was dit proefschrift niet 

mogelijk geweest. 

Zeer geleerde Bosma, beste Piter, jij hebt mij op het pad van de moleculaire biologie gebracht, een pad 

dat we hopelijk nog wel even zullen blijven volgen. Dank voor het geduld met een "domme chirurg", 

het alfabet zal nooit meer hetzelfde zijn. 
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De paranimfen: 

Rutger van Geenen. Onze discussies over het vak en zaken daarbuiten werden vaak voortgezet op de 

squashbaan of in Bloemers. Zelden heb ik me zo groen gevoeld als na dat saté-tje. 

Jeroen Ruitenbeek. Wat begon als een gesprekje tussen twee onbekenden in een keuken werd een 

discussie voor jouw deur tot diep in de nacht. Deze "directe feedback" duurt nu een jaar of 11, en 

moge het nog lang duren. 

De onderzoekers van G4: Miguel Sewnath, Esther Tilleman, Tjarda van Heek, Michaida Dunker, en 

last but not least Christianne Buskens. Chris, ik hoop nog vaak met jou op congres te gaan of een ratje 

te kunnen opereren. Een appendix mag nu natuurlijk ook. 

1WO: Bob Heynen, Ivo Schools, Irene Straatsburg. Goos Huijzer: jij hebt me ingevoerd in de 

rattenchirurgie, zonder jouw hulp en vertrouwen was BEX 60 er nooit van gekomen 

Elders in het AMC: Hooggeleerde Tijssen, beste Jan, zonder jouw statistisch vernuft was noch de 

HIVEX, noch dit boekje mogelijk geweest. Angela de Boer en Peep Stalmeier, kwaliteit van leven 

staat voorop. De afdeling gastro-enterologie: Paul Fockens, Jacques Bergman, Jelle Haringsma, 

Willem Marsman en Menno Brink, jullie betrokkenheid bij Barre« in al zijn vormen is onontbeerlijk 

geweest voor de totstandkoming van dit boekje. Ik hoop nog veel met jullie samen te kunnen werken. 

Buiten het AMC: Bas Wijnhoven, "for the first time in history we have a Dutchman as the winner", 

naast oesofagologie en congres bezoek was er tijd voor een bakkie en balletje-balletje. Winand 

Dinjens, ook jij zat op het TCF-spoor, en dat artikel moet nu eindelijk maar eens weg. 

Hooggeleerde van Vroonhoven, Hooggeleerde van der Werken, soms moet je opportunistisch zijn. 

Uw gedrevenheid in "denken, doen en laten" heeft mij zeer geïnspireerd. 

Geachte Collegae in het SLAZ: De aanpassing van onderzoek naar kliniek heeft ook bij mij wat tijd 

gekost. Daarom dank voor het geduld, ik verheug me op de komende jaren! 

En tenslotte: Quintien: Amsterdam, New York, Genève. Het old-boys network: Fm still not gonna 

take them on the boat. Marcel: Azar Virini à deux. Dick: daar hoorden zij Engelen zingen. 

En dan nu echt tenslotte: Mam, zeer geachte collega, dank voor je niet aflatende steun, ook al waren de 

laatste jaren niet de makkelijkste. Pap, Dumbo vliegt nog steeds de hele wereld over! Edelgestrenge 

van Beelen, lieve Alexandra, jij weet inmiddels bijna meer van slokdarmen af dan ik. Na al deze 

woorden blijft er eigenlijk maar één letter over: P. 
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