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ChapterChapter 9 

Nawoord d 

Uiteraardd is ook dit proefschrift niet tot stand gekomen zonder de hulp van vele anderen. Een aantal 
personenn wil ik hierbij in het bijzonder benoemen: 

Prof.dr.. D.J. Gouma, promotor, mede door uw enthousiasme en blijvende interesse in de appendix 
werdd de totstandkoming van dit proefschrift mogelijk gemaakt. Zeer snel en royaal met pen bekrast 
werdenn de manuscripten door U geretourneerd, soms voorzien van een krachtterm als "onzin", 
maarr ze werden altijd weer beter en vooral ook veel korter. 

Dr.. A.B. Bijnen, co-promotor. Beste Bart, het begon allemaal bij de open haard in Lenzerheide, 
herstellendee van onze fatale botsing boven op de zwarte piste. Hier werd het plan geboren om het 
beschikbaree patiënten materiaal te smeden tot een proefschrift. Vervolgens werden alle middelen 
vann de moderne communicatie (telefoon, fax, mobieltje, email, SMS) ingezet om dit resultaat te 
bereiken.. Zelfs de eigen familie werd niet gespaard om een bijdrage te leveren. Manuscripten 
werdenn tot op de punt komma verbeterd en zelfs tijdens wintersport vakanties werden nieuwe 
ideeënn over scoring systemen via SMS verzonden. Kortom, ondanks drukke nevenfuncties en een 
drukk bestaan als opleider stond je altijd klaar voor hulp en advies. Het was daarom een voorecht om 
jee eerste promovendus te zijn. Niet alleen over de appendix maar ook in ruimere zin, m.n. de 
gastrointestinalee chirurgie, heb ik ontzettend veel van je kunnen leren en hoop dit in de toekomst te 
blijvenn doen. 

Dee overige leden van de promotiecommissie: Prof.dr. M.A. Cuesta, Prof.dr. H.J.Th.M. Haarman, 
Prof.dr.. H.A. Heij, Prof.dr. J.S. Laméris, Prof.dr. H. Obertop en Prof.dr. E. Schade wil ik bedanken 
voorr de beoordeling van het proefschrift en het zitting nemen in de promotiecommissie. 

Dr.. P. de Ruiter, bedankt voor de beoordeling en kritische noten van onze artikelen maar temeer 
voorr de talloze leermomenten tijdens gezamelijke operaties. Bij het sluiten van de buik galmen nog 
steedss de woorden "juist!" ,"toe maar!" en "big bites!" door mijn hoofd. 

Percyy van Eerten, mijn eerste ervaringen met de wetenschap deelde ik met jouw in Luxemburg. In 
inn de auto op weg naar het congrescentrum hielp je me met de Engelse tekst van mijn presentatie 
diee ik dacht al in mijn hoofd te hebben zitten, niet wetende dat de enorme data van patiënten voor 
jouww presentatie de basis van dit proefschrift zijn geworden. Ik hoop datje dit resultaat kunt 
waarderenn en wie weet zien we elkaar in Eindhoven weer. 

Bramm Rijbroek, in 1997 was ji j "Mister Appendix" tot je een enorme doos met data en papieren 
aann mij overdroeg. Ik heb dankbaar van jouw arbeid gebruik kunnen maken en heb tevens als 
jongstee assistent veel van jouw als ouderejaars kunnen leren. 
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Verderr wil ik alle chirurgen, assistenten en andere medewerkers van het Medisch Centrum 
Alkmaar,, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift, bedanken voor alle 
steunn en ruimte die mij is gegeven voor het verrichten van wetenschap in een grote perifere kliniek. 

Carolinee Bijnen wil ik bedanken voor haar bijdrage aan Hoofdstuk 3. Zoals je ziet kan het 
doorploegenn van stoffige statussen toch zijn vruchten afwerpen. 

Drs.. E.D. van der Ende en Dr. P. J. Breslau wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van de data 
vann 114 Haagsche kinderen die in hoofdstuk 7 werden gebruikt. 

Ellyy de Lange van het VU Medisch Centrum wil ik bedanken voor de statistische ondersteuning. Je 
wass de eerste die ons concept van het scorings systeem begreep en daarbij ook de statische 
onderbouwingg kon leveren. 

Mijnn beide paranymphen Ron Speekenbrink en Mathijs "onze Oomes" Oomen wil ik bedanken 
voorr de toegezegde steun tijdens de dissertatie. Waarbij een single malt bij de eerste leidt tot 
inspirerendee discussies over "het vak" doet het bij de ander het brabants "gezwets" plotseling 
verstommen.. Het is toch wel wennen nu ik in de VU niet meer word aangesproken met 
"vandeBox". . 

Tenslottee wil ik mijn ouders bedanken voor het vertrouwen die ze altijd in me hebben gehad en de 
onvoorwaardelijkee steun waar ik altijd op heb kunnen rekenen. Het was achteraf gezien toch goed 
datt julli e me altijd maar mijn eigen gang hebben laten gaan. 

Enn uiteindelijk kan ik dan ook Silvia bedanken, de geheime motor achter dit alles. Allereerst voor 
hett genadeloos toeslaan met de rode stift voor de laatste correcties van het manuscript maar vooral 
voorr het eindeloze geduld wat je moet hebben. In plaats van weekenden doorbrengen achter de 
computerr gaan we voortaan gewoon samen leuke dingen doen met onze dochter Irene en 
volgendd jaar weer naar "El Bulli" ! 
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Thee author of this thesis was born on May 28th 1964 in his beloved Eindhoven, the Netherlands. 
Afterr graduating high school (HAVO and Atheneum-P) at the Bisschop Bekkers College in 
Eindhovenn in 1983, he started to study Fysiotherapy in Den Bosch, the Netherlands. In 1986 he 
couldd finally start medical school at the University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands. 
Duringg his study he performed clinical stages in the Hospital del Mar, Barcelona, Spain at the 
departmentss neurology and neurosurgery. In 1994 he obtained his medical degree and hereafter he 
startedd to work as a resident (AGNIO) thoracic surgery at the Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 
Amsterdam,, the Netherlands (head Prof.dr. L.Eijsman). In 1995 he worked as a resident (AGNIO) 
generall  surgery at the Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands (head Prof.dr. H. 
Obertop)) and in 1996 as a resident (AGNIO) pediatric urology in the Wilhelmina Children's 
Hospitall  (head Dr T.P.V.M. de Jong) and general urology in the University Medical Center Utrecht 
(headd Prof.dr. T.A. Boon) in Utrecht, the Netherlands. Meanwhile he performed some clinical 
researchh in the Medical Center Alkmaar, Alkmaar, the Netherlands. From 1997 to 2000 he started 
hiss surgical training in the Medical Center Alkmaar (head Dr. A.B. Bijnen). The clinical research 
leadingg to this thesis was performed in this period and was awarded with the "Pieter van Foreest 
price""  in 2001. In 2001 he continued his surgical training in the VU Medical Center, Amsterdam, 
Thee Netherlands (head Prof.dr. H.J.Th.M. Haarman). In his final year of surgical training he started 
aa differentiation into digestive and laparoscopic surgery under supervision of Prof.dr. M.A. Cuesta. 
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