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Dr. M.M. Idu, beste Mirza, je begeleiding is geweldig! Tijdens mijn co-schappen ben ik 
onder jouw supervisie met onderzoek begonnen. Het 1e artikel is grotendeels door jou tot 
stand gekomen. Gaandeweg liet je op een natuurlijke manier steeds meer aan mij over wan-
neer je het idee had, dat de tijd daarvoor rijp was. Zo heb ik rustig aan kunnen leren om ’n 
zelfstandige onderzoeker te worden. Ik ben er trots op dat ik je 1e promovendus heb mogen 
zijn. Er zullen nog velen volgen! Dank voor de vrijheid en het vertrouwen die ik van je heb 
gekregen gedurende het hele promotietraject. Ik hoop in de toekomst nog veel van je te 
mogen leren.

Prof. dr. D.A. Legemate, beste Dink, door je scherpe blik op mijn manuscripten zijn deze 
vele malen beter geworden. In de afgelopen jaren heb ik veel van jou geleerd over ‘evidence-
based’ chirurgie. Door het continu bijschaven en objectief kritisch te blijven, heb je dit 
proefschrift naar een hoger plan getrokken. Mijn dank hiervoor! 

Prof. dr. R.J.M. ten Berge, beste Ineke, je spitsvondigheid heeft ervoor gezorgd om het 
onderzoek vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Blij ben ik ook geweest met het 
zorgvuldig nakijken van alle manuscripten en de ontvangen feedback. Daarnaast wil ik je 
bedanken voor de gegeven mogelijkheid om een jaar lang fulltime mijn aandacht en energie 
te kunnen richten op het transplantatie onderzoek.

Dr. F.J. Bemelman, beste Frederike, geen vraag was teveel en de artikelen in opzet werden 
steevast op zondag geredigeerd en zondagmiddag geretourneerd. Ik heb veel geleerd van 
je creativiteit in combinatie met je enorme kennis op transplantatie gebied. Door jou zijn 
de Quality of Life data optimaal gebruikt, wat geresulteerd heeft in ’n mooie publicatie in 
Transplantation.

Leden van de promotiecommissie, Prof. dr. T.M. van Gulik, Prof. dr. J.N. IJzermans, Prof. dr. 
R.J. Ploeg, Prof. dr. J.J.M.C.H. de la Rosette, Prof. dr. A.J. Hoitsma,  Dr. R.J. Hené: hartelijk 
dank dat u zitting heeft willen nemen in mijn promotiecommissie.
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De verschillende hoofdstukken hebben veel co-auteurs. Ik wil iedereen bedanken voor het 
meewerken aan de verschillende hoofdstukken. In willekeurige volgorde: drs. C. Kox, Dr. 
S. Surachno, prof. dr. W.A. Bemelman, dr. S. Maartense, prof. dr. D.J. Gouma, drs. K.A.M.I. 
Donselaar-van der Pant, dr. J. Booij, S. ter Meulen, dr. S.W. Polle, drs. P.J. van Koperen, prof. 
dr. D.C. Aronson, dr. M.P. Laguna Pes, dr. N. Lardy, drs. N. Ajubi, drs. R.V. Kock.

Prof. dr. D.W. Hommes, beste Daan, jouw enthousiasme heeft ervoor gezorgd dat ik besmet 
ben geraakt met het onderzoeksvirus! Dit heeft me veel kansen geboden om me verder te 
ontplooien. Hiervoor wil ik je bedanken. 

G4, bijzonder al die onderzoekers bij elkaar. Fijn dat ik met jullie heb mogen samenwerken.

Transplantatie immunologie, ik wil jullie bedanken voor jullie hulp bij de hardcore trans-
plantatie immunologie studies. In willekeurige volgorde: Henrieke Struijk, Pablo van de 
Berg, Kristin Heutinck, Si-la Yong en Ester Remmerswaal.

Carla, wat ben ik blij geweest met je ondersteuning, hulp en gezelligheid. Het heeft me 
geholpen bij de punten waarop ik vastliep. Joke, Jaqueline en Trudi dank voor alles.

Gonnie, dank voor je hulp bij het opzoeken van alle niertransplantatie dossiers!

Daphne Lees, bedankt dat je als ‘native speaker’ mijn artikelen gecorrigeerd hebt. 

Maartje Kunen, je tekeningen zijn prachtig!

Veel van mijn collega’s in het OLVG hebben keer op keer moeten aanhoren dat het proef-
schrift toch echt bijna klaar was. Ik ben er trots op dat ik daar mijn opleiding tot chirurg 
verder kan vervolgen onder leiding van dr. M.F. Gerhards. 

Mijn paranimfen, Sjoerd Jenninga en Deha Erdogan, dank dat jullie mij terzijde willen staan 
op deze dag. Sjoerd, Oostenrijk was onvergetelijk! Deha, fijn om je als collega te hebben en 
goed dat je weer terug bent in het AMC!

Lieve Annelieke, ik kan me geen betere zus wensen! 

Robert Minnee
Amsterdam 2009


