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AïeaAïea lacta Est - Aan het eind van dit proefschrift wil ik de mensen bedanken 
diee hebben bijgedragen aan de tot standkoming ervan of mij gedurende deze 
periodee tot steun zijn geweest. 

Dr.. M.A. Boermeester, lieve Marja, ons boekje is er dan eindelijk. Op het 
onderzoeksvlakk stond altijd jouw tomeloze inzet, creativiteit en doorzettings-
vermogenn voorop. Met daarnaast je gastvrijheid thuis, de 'werkbesprekingen', 
enn bezoeken aan Como / Lissabon maakte het tot mooie onderzoeksjaren. 
Ikk ben trots dat ik je V' promovendus in waarschijnlijk een lange rij van 
promovendii  ben. Ik hoop in de toekomst net zoveel van je te leren op het 
klinischee vlak als je me de afgelopen jaren op het onderzoeksvlak hebt 
bijgebracht. . 

Professorr dr. DJ. Gouma. De onderzoekssfeer die u de afgelopen jaren op de 
afdelingg chirurgie heeft weten neer te zetten is er één waar veel hoogleraren 
jaloerss op zijn. Daarnaast ben ik bevoorrecht straks mijn opleiding onder uw 
leidingg to mogen vervolgen. 

Professorr dr, P.M.M. Bossuyt, dr. H. van Goor, professor dr. H.G. Gooszen, 
professorr dr. T.M. van Gulik, professor dr. T. van der Poll en professor dr. M.B. 
Vroom:: hartelijk dank dat u zitting heeft willen nemen in mijn promotie-
commissie. . 

Mij nn paranimfen op wie ik trots ben dat ze mij terzijde willen staan tijdens 
dee verdediging van mijn proefschrift in de Lutherse kerk. Olivier van Till , 
22 jaar lang medebewoner van kamer 134 die al snel, en terecht, werd 
omgedooptt tot 'de wandelgang van G4\ In korte tijd hebben we een bepaalde 
symbiosee tot stand gebracht waar Fokke en Sukke jaloers op zijn, gevoed door 
onzee gezamelijke hobbies en dat gekke Italiaanse drankje dat we in Italië 
hebbenn ontdekt. Sybren Meijer, al 13 jaar de respectievelijke huis-, studie- en 
dispuutgenoot,, maar bovenal vriend om op terug te vallen. Dank voor je steun, 
jee relativeringsvermogen en flessen wijn als ik het boek weer eens niet afzag 
komen. . 

Chirurgen,, assistenten en mede-onderzoekers van de afdeling chirurgie in het 
AMCC die met elkaar een sfeer neer hebben gezet die het doen van onderzoek 
leukk maakt. Lieve Tjarda van Heek (er komt toch een einde het maken van 
zo'nn boekje). De Amsterdam Peritonitis Study Group (APSG) onderzoekers: 
Ceciliaa Mahler, Oddeke van Ruler (Bedankt voor je hulp als student en 
laterr de onmisbare assistentie bij de 'criteri a-s tukken' tegen het einde van 
mijnn onderzoek). Koert Kuhlmann, Steve de Castro, Roel Bakx, Marinke 
Westerterpp ('don't go Marinky on me'), Sjoerd Lagarde (waardige opvolger 
G4-134-rechts),, Lieke Welling, Christianne Buskens, Bas Polle en Ping. CCLB 



blijf tt een hardnekkig fenomeen tijdens het onderzoeksleven en kan niet 
ontbrekenn in een dankwoord. Jaqueline Brockhoff, ik hoop in de toekomst 
nogg menigmaal onder een kopje koffie de laatste 'nieuwsfeiten' met elkaar 
tee mogen bespreken. Babette Kluit : ik ben blij dat we elkaar bij Loetje zijn 
tegenn gekomen, het had behoorlijk anders kunnen lopen. Voor de adviezen 
enn steun bij de eerste schreden op het chirurgische ondezoeksvlak de oud 
collega'ss Djamila Boerma (en de hulp bij het door jou geïnitieerde chronische 
pancreatitiss manuscript) en Koen Lansink. David van Westerloo, voor de 
gezelligheidd en lol tijdens congressen (met name seminars te Lunteren). 

Studentenn die binnen de APSG mee hebben geholpen aan het onderzoek: Jesse 
vann Buijtenen, je onmisbare hulp bij de uitvoeringvan de varkensstudie, maar 
mett name je gezelligheid; ji j hebt het woord emmeren een nieuwe betekenis 
gegeven.. Theo van Esch bij de muizen-studie, Cagdas Ünlu en Eelco Boorsma. 

Afdelingg experimentele chirurgie: De onmisbare biotechnici van wie ik veel 
hebb geleerd in het begin van mijn snijdende onderzoekstijd op zowel de 
muizenn (BEX 55 en 75) als de varkens (BEX 59): Goos Huijzer ('roken volgens 
protocol'),, Henk de Wit (samen aan de pancreatico-jejunostomie), Adrie Maas, 
Marloess Klein. Bedankt voor julli e gezelligheid tijdens en na de dierproeven. 
Irenee Straatsburg, bedankt voor je kritische en nauwgezette onderzoeksblik. 
Dee mensen van het GDIA en met name Ties van de Berg voor de goede zorg 
voorr de varkens. 

Vann de afdelingen binnen het AMC waar in de loop der jaren nauwe banden 
meee zijn ontstaan. Allereerst de voor dit proefschrift onmisbare afdeling 
Klinischee Epidemiologie en Biostatistiek (KEB): Hans Reitsma, Rien de Vos, 
voorr de altijd prettige samenwerking, julli e analyses en verhelderende 
gedachtegangenn bij de diverse hoofdstukken. De afdeling Pathologie voor de 
assistentiee bij de varkens-studie. 

Apeldoorn:: All e oud- en huidige collega's in Apeldoorn, zowel binnen 
alss buiten de chirurgie die mijn strubbelingen met 'het boekje' hebben 
aanschouwdd en keer op keer hebben moeten aanhoren dat het nu 'toch écht 
bijnaa klaar was1. De goede sfeer in Apeldoorn maakt dat ik trots ben dat ik in 
daarr mijn opleiding tot chirurg heb mogen beginnen onder leiding van Dr. 
W.H.. Bouma en alle chirurgen. 

Veell  dank ben ik de mensen verschuldigd die mij hielpen bij het relativeren 
vann doen van onderzoek of zich zo nu en dan afvroegen waar ik nu eigenlijk 
meee bezig was. Arthur Romijn, Rob Manhoudt, Diederik Breijer, Stefan Brager, 
Thijss Blaisse, de heren van de jaarlijkse duiktrip (Martijn, Rodney, Antoinne, 
Ahmid).. Annemieke Dols, dank voor je steun als ik die nodig had. Ronald 
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Dupuitss en de collega's bij HighProfile, dank voor de waardevolle tips. Hein 
Eberson,, bedankt voor de lay-out, het ontwerp van de kaft en het op het laatste 
momentt inspringen. Anne Lont, het wordt weer tijd voor etentjes. En verder 
natuurlijkk iedereen die ik vergeten ben. 

Lievee Hans en Els. Het is vanzelfsprekend dat dit proefschrift aan julli e is 
opgedragen,, want zonder julli e zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben. Dank 
voorr julli e onvoorwaardelijke steun, liefde en interesse in waar ik mee bezig 
ben. . 

Lievee Femke, schatje. 'Dat boekje' is eindelijk gereed. Eindelijk meer tijd voor 
elkaarr zonder dat er 's avonds/ in de weekenden nog 'even' aan het proefschrift 
gewerktt moet worden. Vanaf nu is er meer tijd om nog meer van elkaar te 
genieten.. Ik hou van je. 

Bass Lamme 
Amsterdamm 2005 


