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Minstenss zo belangrijk waren de vele dokters die de data poliklinisch 

registreerdenn en alle overige personen van de apotheek tot de anesthesie die 

betrokkenn waren bij de studie in de deelnemende ziekenhuizen: 

Ziekenhui ss Amstelveen , Ziekenhui s Hilversum , Onze Liev e Vrouw e 

Gasthui ss  Amsterdam , West-Frie s Gasthui s Hoor n 

Allemaa ll  hartelij k bedank t zonde r julli e hul p was deze studi e onmogelij k 

geweest . . 



Verde rr  gaa t m i j n dan k ui t naar : 

Mi j nn promoto r Prof . dr . D . J . Gouma . 

Bestee professor, bedankt voor uw 

kracht igee wetenschappel i jke visie en 

uww heldere manier om met uw, inmid-

delss voor mij ontc i j ferbare, hiërogl iefen 

onzee art ikelen naar een prima niveau te 

t i l len .. Daarnaast ben ik bli j dat ik een 

deell van mijn op le id ing onder uw 

vleugelss heb mogen genieten en hoop 

ikk uw enthous iasme voor ons vak net zo 

( lang)) te mogen ervaren. 

Mi j nn co -p romoto r Dr . M .P . S imons , 

Bestee Maarten, het was heerli jk om met 

jouu onderzoek te doen. De aanspor in-

genn o p d e j u i s t e momenten, de snelle 

correct iess van art ikelen en je prima 

'Evidencee Based Medic ine ' instell ing 

creëerdenn een warm onderzoeksnest. 

Daarnaastt heb ik o.a. de l iesbreuk 

ch i rurg iee in alle facetten van je kunnen 

afki jken,, nou alleen nog wat goochel-

t ruuks .. Bedankt. A l leen die beer daar 

bli j ff ik toch wel bang voor 

Prof .. dr . T . M . va n Gu l i k , Prof . dr. ir . 

H .A .. He i j en Prof . dr . H . Ober to p 

hartel i jkk dank voor ju l l ie deelname aan 

dee promot ie en ju l l ie b i jdragen aan mi jn 

op le id ingg tot ch i ru rg . 

Ookk de overige leden van de promot ie-

commiss iee dank ik voor het hun bereid-

heidd tot deelname, het kr i t isch 

door lezenn van mi jn manuscr ip t en de 

mogel i jkheidd om over dit onderwerp 

vann gedachten te wisse len: 

Prof .. dr . P . M . M . Bossuy t , 

Prof .. dr . J . J e e k e l . 

Prof .. dr . A . N . K ingsnor th , thank you 

forr part ic ipat ing in the thesis 

commit tee,, I t i s a n honour to realize the 

effortt you made in behalf of my degree 

ceremonyy to be here and d iscuss about 

severall aspects of inguinal hernia. 

Dr .. D. va n Geldere , Beste Dick, 

harteli jkk dankvoo r j e scherpe visie op 

onss onderzoek. Zowel t i jdens de 

protocoll fase, d e i n c l u s i e e n d e 

verbeteringenn van onzeart ike ls heb je 

eenn onmisbare steen bi jgedragen. Ik ga 

det ranspi ra t ie fasee nu maar a fbouwen. 

Dr .. M.J .W . K o e l e m a y , Beste Mark, 

bedanktt voor je onmisbare hulp bij 

onzee meta-analyse. Ik vind dat we er 

watt moois van hebben gemaakt al zeg ik 

hett zelf. 

Dieder i kk  de Lange , veel hebben we 

gesleuteldd aan o n s a r t i k e l e n t o e n nog 

maarr wat sleutelen, maar het heeft 

effectt gehad, want welgeteld 11 

woordenn moesten van de edi tors 

gecorr igeerd.. Nou moeten we nog even 

eenn boekje voor jou in elkaar sleutelen. 

S t e v e nn Schmi t s , je hebt je fraai door 

eenn forse stapel patiënten data 

geworste ld.. Nou is het oogsten 

geblazen,, hopeli jk zit er ook een 

ople id ingsplaatss ch i rurg ie voor je 

tussen. . 

Verderr wi l ik de overige mede auteurs 

dankenn voor hun bi jdrage aan de 

dataverzamelingg en de diverse 

hoofdstukken. . 



Stichtingg Teaching Hospital OLVG, 

Raadd van Bestuur Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuiss en Dutch Hernia Society 

(DHS)) hartelijk dank voor jullie 

prachtigee sponsoring van mijn 

proefschrift,, waardoor het mogelijk 

wass alle chirurgen (i.o.) in Nederland 

eenn exemplaar te sturen. 

Haraldd Slaterus, bedankt voor je 

fantastischee werk betreffende de lay-

outt van dit boekwerk 

Daarnaastt wil de chirurgische staf van 

hett Academische Medisch Centrum en 

hett Onze lieve Vrouwe Gasthuis 

dankenn voor hun aandeel in mijn 

opleidingg tot chirurg en de gelegenheid 

omm me een tweetal maanden volledig 

aann het onderzoek te kunnen wijden. 

Mijnn collega's van AMC(incl G4 

denktank)) en OLVG bedankt voorde 

primaa jaren waarbij jullie de beste 

secundairee arbeidsvoorwaarden zijn 

gebleken. . 

Familie,, vrienden en vriendinnen, 

bedanktt voor jullie zijn. 

Mijnn paranimfen Jeroen Bergmans en 

Ramsess Pos, ik ben blijmetonze 

vriendschappenn en dat jullie naast mij 

willenn staan op de 21e-

Lievee Pap & Mam, Bedankt voor alles 

mett de details kan ik eert apart boekje 

vullen,, maar ik betaal per pagina dus 

zall het kort houden: als ik de ideale 

ouderss zou moeten ontwerpen zou ik 

julliee maken. Ik hoop nog vele jaren 

mett jullie en Anneke te mogen delen. 

Lievee Marloes, Zijltje, bedankt voor 

mooiee tijden. Het is heerlijk om een 

onvoorwaardelijkee vriendin te hebben. 

Nouu jij nog 

Lievee Martine, Twiggie, ook jij kent de 

prijss van promotie en chirurgie 

opleiding.. Ook al schommelt het 

weegschaaltjee het zal niet van zijn 

haakjee vallen. Ik weet dat onze 

vriendschapp onbreekbaar is en die 

vann mij zijn heus wel harder! 

Lievee Maaike, Pannekoek, laat de 

ontdekkingreiss verder gaan en zullen 

wee de laptop thuislaten? Ik geloof dat 

ikk je geduld nou wel voldoe ndeopde 

proeff heb gesteld. Ik ben klaar voor de 

cursus. . 
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