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Dankwoord 

Henkjan Verkade, als eerste promotor ben jij de stuwende kracht achter dit proef-
schrift. Jouw tomeloze energie en je rode potlood heeft gezorgd dat het nu einde-
lijk tot een echt “boekje”geworden is. Ook als collega is onze samenwerking altijd 
vruchtbaar en plezierig gebleken. 

Annette Gouw, als twee promotor heb je samen met mij de grondslag gelegd voor de 
twee hoofdstukken over de histologie van de getransplanteerde lever. Aangezien de 
oorzaak van fibrose nog niet opgehelderd is hoop ik daar met jou samen, als “verse” 
hoogleraar, in de toekomst aan te kunnen werken. 

Charles Bijleveld, je stond aan de wieg van dit proefschrift en mijn carrière in de 
kinder-MDL. Jij hebt mede de aanzet gegeven tot de uitbouw van het kinderlevertrans-
plantatie programma. Jouw enthousiasme en werklust zijn altijd een voorbeeld voor 
mij geweest.

Erik Verschuuren en Hauw The. Samen met jullie werd de eerste studie opgezet, die 
resulteerde in hoofdstuk 2. Verder werd uitgebreid gefilosofeerd over de verdere in-
vulling van het proefschrift. Hoewel het proefschrift uiteindelijk een andere inhoud 
gekregen heeft, heb ik goede herinneringen aan die eerste stappen op het weten-
schapspad. 

Maarten Slooff, samen met Charles Bijleveld heb je het kinderlevertransplantatie 
programma vormgegeven, en je hebt de zorg voor kinderen altijd een warm hart 
toegedragen. Dank daarvoor en voor je goede adviezen bij de eerste hoofdstukken.

Paul Peeters, jouw zorgvuldigheid en betrokkenheid bij het kinderlevertransplanta-
tie programma vertaalde zich ook naar de harde data uit je eigen onderzoeksgege-
vens die mede gebruikt zijn in hoofdstuk 5 en 6. Dank ook voor je inzet als medeau-
teur in alle hoofdstukken. 

Maarten Torringa, jouw inzet heeft het onderzoek naar het staken van cyclosporine 
weer vlot getrokken, en heeft aan de basis van hoofdstuk 3 gestaan. 

Roel Odink, jouw verzamelde gegevens over groei en botleeftijd vormen de ruggen-
graat van hoofdstuk 4. Ook wil ik graag Pieter Sauer en Willem Jan Gerver bedanken 
voor hun investeringen in dit hoofdstuk.

De leescommissie, Robert Porte, Jan Kleibeuker en Eric Duiverman; dank voor de 
snelle beoordeling en de ‘last minute’ adviezen. 

Ewoud Dubois en Liesbeth Schölvinck voor het bijslijpen van de Engelse taal. 

Collega’s van de kinder-MDL: Edmond Rings, Frank Bodewes, Patrick van Rheenen, 
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Els van de Vijver, Hester van Meer, Ekkehard Sturm en Gieneke Gonera: Het is een 
plezier om te werken in een team waar de collegialiteit altijd voorop staat en de 
sfeer zo goed is. Ook de consulenten van de kinder-MDL, Anneke de Bruin en Greetje 
Sekema, wil ik danken voor de altijd prettige samenwerking en ondersteuning. 

Alle collega’s die deel uit maken van het levertransplantatie team: levertransplan-
tatie is een teambehandeling, en kan alleen bestaan door een goede samenwerking 
van alle disciplines, hartelijk daarvoor. 

Alle secretariaten van de kinder-MDL, hepatobiliaire chirurgie en levertransplanta-
tie voor het opzoeken van statussen, helpen met zoeken naar ontbrekende gegevens, 
en andere ondersteundende werkzaamheden; daarbij in het bijzonder dank aan Jo-
landa Koerts, Ellen Enninga, Els Roelofs, Janette Tienkamp en Hilde Alkema. 

Vrienden van de Survival club, bij het niet vermeld worden in dit dankwoord, zal 
een zeer confronterend cabaret uitgevoerd worden, dus vandaar. Marc, Arno, Leen, 
Peter, Ari, Marco, Eamonn, Harm, Jan, Jaap en Steven, dank voor jullie jarenlange 
vriendschap, wat helaas ook inhield: jarenlang informeren naar de vorderingen van 
dit proefschrift. 

Jan en Janberend, nadat ik jullie promotie van dichtbij mocht meemaken, zijn jullie 
nu aan de beurt. Dank dat jullie mijn paranimfen willen zijn. 

Pa en ma, lieve ouders, dank voor jullie nooit aflatende steun. Lieve ma, in mijn 
gedachten ben je er toch bij. 

Lieve Marc (Riaaz), ik heb het toch wel heel erg goed getroffen met jou. 




