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Dankwoord





Het boekje is klaar! Dit geeft mij de gelegenheid om een aantal mensen in het bijzonder 

te bedanken.

Prof. dr. van der Horst, mijn hooggeschatte promotor. Beste Chantal, dank voor al

jouw hulp en enthousiasme voor onze naevi en begrip voor af en toe stilvallen van

het onderzoek vanwege opleiding en kinderen. 

Dr.  Sillevis Smitt, beste Henk, dank voor je heldere en altijd snelle revisies.  Ik vind

het een eer dat jij mijn co-promotor wilt zijn.

Prof.dr.  Mooi, beste Wolter, dank voor je constructieve bijdrage voor de histologie

en vele revisies van preparaten van de patiënten. Na overleg met jou snapte ik de 

histologie niet alleen (even), maar begon het zelfs leuk te vinden.

Dr. Klip, beste Helen, dank voor al je statistische hulp! 

Dr. van Zuijlen, beste Paul, dank voor het gebruiken van jouw POSAS schalen en je heldere 

adviezen.

Robert (de Wijn) dank voor al je inzet voor de embryologie en genetica. Succes met je 

opleiding tot plastisch chirurg.

Dr. Peter Houpt, prof. dr. Paul Werker, Michiel Tellier, Max Overgoor, Hein ter Linden. 

Dank dat jullie mij de vrijheid hebben gegeven om een aantal maanden op het AMC data 

te verzamelen, anders had dit boekje er waarschijnlijk niet gelegen. Ik hoop dat ik het 

arbeidsethos en enthousiasme voor het vak dat ik bij jullie gezien en geleerd heb, nooit 

zal verliezen. Ik ben er trots op dat ik door jullie ben opgeleid!

Dr. Boudewijn Dwars, dr. Eric Derksen, Gerard Collet, Thomas Nagy, Ab Bartels, Erik van 

Dulken. Bij jullie heb ik mijn eerste ervaringen kunnen opdoen in het chirurgische vak en 

jullie hebben mij een jaar later aangenomen voor de opleiding tot chirurg. Ik heb een 

bijzonder leuke tijd bij jullie gehad.

Assistenten tijdens mijn opleiding plastische chirurgie, Hein, Thybout, Carlo, Luitzen, 

Assa, Jeroen. Ik heb ontzettend fijn met jullie samengewerkt en hoop dat we nog vele 

congressen samen zullen volgen. As, dank dat je mijn paranymf wil zijn!
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Secretaresses AMC (Ans, Vera en Zwanine), secretaresses Isala klinieken (Adrienne, 

Jolanda, Tamara, Erica en Gea) dank voor jullie hulp en begrip voor mijn vaak te ijverige 

en strakke planning. 

Mijn ouders en mijn broer Martijn.  Dank voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan en 

mij hebben geleerd. Martijn, dank voor de vele uurtjes tennis vroeger. 

Mijn schoonouders, lieve Vera en Beernoud. Jullie zijn zeer belangrijk in ons leven en ben 

blij dat ik deel mag zijn van jullie gezin. Jullie staan altijd onvoorwaardelijk voor mij als 

persoon en ons gezin klaar en ik hoop dat ik dat op mijn beurt ook voor jullie kan zijn.

Rest mij de meeste belangrijkste mensen in mijn leven te bedanken. Allerliefste Thybout, 

Tycho, Mare en Quinten. Lieve Tiep, dank voor je geduld en onvoorwaardelijke steun 

de afgelopen jaren. Jij bent alles voor mij. Ik hoop dat wij samen met de kinderen nog 

vele jaren in Hilversum en van het door ons zo geliefde Mombaroccio kunnen genieten. 

Tycho, Mare en Quinten, pappa en mamma zijn apetrots op jullie!
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