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Dankwoord 
 
 
Na mijn studie geneeskunde in Groningen te hebben afgerond en na enkele 
omzwervingen kwam ik eind 1996 als arts-assistent bij de longtransplantatie in het 
Academisch Ziekenhuis Groningen terecht. Na dit werk ongeveer 2 jaar en met veel 
plezier gedaan te hebben kwam er een functie vrij bij het MTA-bureau voor het 
verrichten van een doelmatigheidsonderzoek longtransplantatie. Aangezien ik inmiddels 
wat ervaring op het gebied van longtransplantatie had opgedaan was dit een uitgelezen 
kans om mij in een andere kant van dit superspecialisme te verdiepen namelijk de (hoge) 
kosten die longtransplantaties met zich meebrengen. Hiernaast kon ik af en toe op de 
polikliniek blijven inspringen en kreeg ik meer tijd voor het doen van 
promotieonderzoek.  
 
Dat onderzoek doen klinkt gemakkelijker dan het is en vooral in het begin loop je tegen 
allerlei problemen op die je gemakkelijk doen verleiden je weer meer met patiënten 
bezig te gaan houden. Uren in stoffige patiënten dossiers gegevens vergaren en veel 
achter de computer zitten zonder een patiënt te zien. Ja, het werken als dokter heeft vele 
facetten. Het eerste resultaat na een poos onderzoek gedaan te hebben was dat je 
bemerkte dat je om 11 uur ‘s ochtends vaak al strak van de koffie stond en dat je 
lichaamsgewicht toenam (je zag in de zomer opeens van die witte strepen over je buik 
lopen). Het resultaat op de middellange termijn was dat je bemerkte dat het schrijven 
van artikelen in goed wetenschappelijk Engels toch wel anders was dan het Engels wat 
je de afgelopen vakantie nog veelvuldig had gesproken en dat je leerde wat je 
begeleiders en helaas ook de reviewers misten in je manuscripten. En als je dan op de 
lange termijn meer ervaring krijgt, gestructureerd leert te werken, je handiger wordt met 
computerprogramma’s, en met de statistiek wordt het onderzoek doen echt interessant en 
leuk.  
Behalve dat ik de kans kreeg veel ervaring in onderzoek op te doen, heb ik mogen 
samenwerken met een zeer inspirerende groep mensen. Met veel genoegen zal ik blijven 
terugkijken op de afgelopen vijf jaar met fijne collega’s, die ik bij deze wil bedanken. 
  
Een belangrijk woord van dank gaat uit naar mijn promotores.  
Gerard Koëter, jouw sturing, ervaring en inzicht zijn voor de artikelen heel belangrijk 
geweest.  
Vooral de structuur van een artikel zal ik niet snel meer vergeten.  
Tjark Ebels, naast je waardevolle commentaar op de artikelen heb ik tijdens 
longtransplantaties (vaak in de avonduren /nacht, na een druk dagprogramma) de 
kundigheid als chirurg van jouw en je collega’s bewonderd. 
 
Veel dank verschuldigd ben ik aan mijn referenten Els ten Vergert, Wim van der Bij en 
Thom van der Mark.  
Els toen jij je met het proefschrift ging bemoeien kwam het in een stroomversnelling. 
Naast longtransplantatie veel gepraat over het aloude gezellige Enschede. Ook de 
mogelijkheid om tijdens mijn huisartsenopleiding van de faciliteiten van het MTA-
bureau te kunnen gebruikmaken heb ik zeer gewaardeerd. 
  
Wim, niet alleen bij de voltooiing van dit proefschrift, maar ook in mijn dagelijkse 
werkzaamheden heb jij een belangrijke rol gespeeld. Zonder jou zou dit proefschrift er 
niet liggen. Jij moet een engelengeduld hebben gehad toen je de eerste versies van mij 
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onder ogen kreeg en begon met het herschrijven van stukken. Ik heb veel van je geleerd 
en zeer gewaardeerd als clinicus en collega, wat betreft de omgang met patiënten, je 
hulp en commentaar op mijn manuscripten om ze minder wollig en minder semantisch te 
maken.  
 
Thom, ook jouw ben ik veel dank verschuldigd.   
Vooral bij de lastige stukken waarbij de longfunctie een belangrijke rol speelde heb jij 
veel belangrijk werk verricht waarbij je met goede nieuwe ideeën aankwam. Hiernaast 
heeft jouw doorzettingsvermogen in moeilijke tijden mij enorm gemotiveerd.   
 
Ook ben ik alle overige co-auteurs, Jan Willem van de Berg, Wim de Boer, Bert 
Geertsma, Karin Vermeulen, zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan het proefschrift. 
Speciaal wil ik Henk Groen bedanken voor zijn hulp bij lastige survival curves, 
simulaties en statistiek. De leden van de projectgroep longtransplantatie: drs. M.A. Bos, 
prof. dr. J.D.F. Habbema, prof. dr. G. Kootstra, prof. dr. J.W. Lammers, prof. dr. R. 
Veldhuis en dr. A.H.M.M. Balk ben ik zeer erkentelijk voor de bijdragen het 
doelmatigheidsonderzoek en derhalve indirect aan de uit dit onderzoek resulterende 
artikelen.   
 
Daarnaast de leden van de promotiecommissie, prof dr. P.W. Boonstra, prof dr. J.W. 
Lammers en  prof dr. G.M. Verleden. Voor hun bereidheid dit proefschrift te willen 
beoordelen, hun waardevolle aanwijzingen  en te willen opponeren op de dag van de 
promotie. 
 
Naast de direct bij dit proefschrift betrokken personen, zijn een aantal andere personen 
zeer belangrijk geweest voor de totstandkoming hiervan. De telefoonnummers van de 
secretariaten van de longziekten, longtransplantatie en het MTA-bureau waren de eerste 
telefoonnummers die ik op een nieuwe afdeling aangekomen uit mijn hoofd kende. Ik 
had al snel door dat via hen  op een snelle manier veel dingen geregeld konden worden. 
Annet, Willie, Heleen en Henny van de longtransplantatie Rina, Riëtte, Tineke van het 
MTA-bureau en Christa, Trudy van de longziekten hebben me vaak enorm geholpen. 
Dank hiervoor.  
 
Mijn (ex)collega’s van de longtransplantatie Erik, Luc/ het hele longtransplantatieteam/ 
longtransplantatie-verpleegkundigen Dicky, Otto, Stieneke. Ik heb veel van jullie 
geleerd op allerlei gebied en hiernaast een zeer goede tijd gehad op de afdeling.  
 
Het personeel van de longfunctie-afdeling voor hun hulp bij het verkrijgen van alle 
longfunctiegegevens en dit in een databestand te krijgen. Speciaal bedankt: Karin, 
Martijn, Margrita en Arco. Hebben jullie nog een minuutje???   
 
The, Petje, Dennis en Nina van het MTA-bureau. Thea speciaal bedankt voor het leren 
“koppelen” en het altijd klaar staan als ik weer een of ander iets moest weten over een 
computerprogramma. Dennis bedankt voor je hulp met de voorkant die geen voorkant 
werd en als kamergenoot. Petra bedankt voor jouw adviezen betreffende de economische 
evaluatie van het longtransplantatieprogramma en Nienke, SBS6 en SPSS-specialiste 
bedankt voor jou tips op het gebied van deze programma’s. Maar meest bedankt voor de 
gezellige borrels na het werk of in het wilde westen. 
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Alle andere nog niet-genoemde personen op de afdelingen longziekten, thoraxchirurgie, 
MTA-bureau, Data Management Bureau, fysiotherapie, maatschappelijk werk, diëtetiek.    
Het personeel van de verpleegafdelingen van de longtransplantatie en de longziekten.  
 
Longtransplantatie patiënten 
De patiënten die eigenlijk de gegevens voor dit proefschrift hebben geleverd. Omdat het om 
een relatief kleine groep van in totaal 200 patiënten gaat, leer je de meeste na 5 jaar redelijk 
goed kennen. Ik heb grote bewondering gekregen voor deze patiëntengroep. Stuk voor stuk 
patiënten die hebben moeten vechten tegen hun aandoening en de dood in de ogen hebben 
gezien. De kracht/ drang tot leven die deze patiënten uitstralen is bewonderenswaardig. 
 
Mijn nieuwe collegae huisartsen. 
Mijn huisartsopleider Bert Tent, voor je interesse in mijn onderzoek, de tijd die je me 
gaf om mijn promotie af te maken en natuurlijk het regelen van de vaten bier voor het 
feest. Hein Rumpt voor je interesse, het stallen van het bier en voor de mogelijk maken 
van het feest in jullie prachtige boerderij.  
  
Mijn paranimfen, Paul Wuite en André van Petersen. 
Paul, onze vriendschap dateert al vanaf de lagere school waarna we beiden naar het 
Kottenpark-college gingen. Daar begon onze academische carrière al toen we voor onze 
schoolonderzoeken gingen studeren op de Technische Universiteit Twente. Daar konden 
we geconcentreerd in studiehokjes zitten en genoten vooral vanwege de lekkere 
kroketten en tosti’s die je daar zelf kon afrekenen. Beiden vanuit Enschede in Groningen 
gaan studeren waar we weer vlak naast elkaar kwamen te wonen en van een fantastische 
studententijd genoten.  
 
André, echte studievriend ontmoet in het eerste jaar van onze studie Geneeskunde in 
Groningen. Samen zaten wij regelmatig in de Noordoost expres tussen Grũn en 
Tukkerland, samen studeren voor tentamens en tenslotte samen in de introductiecursus 
en co-schappen. Nu zien we elkaar nog eens in de zoveel tijd en kijken dan met een 
borreltje weer op de goeie oude tijd terug.  
 
Natuurlijk krijg je een proefschrift niet voor elkaar zonder steun van vrienden en familieleden.  
Allereerst wil ik mijn ouders bedanken voor de gelegenheid en hun motivatie om te gaan 
studeren.  Mijn zus Martine voor haar steun en adviezen. De vrienden/ vriendinnen uit 
Groningen, Amsterdam, Den Haag en Enschede, oud-huisgenoten voor de af en toe 
broodnodige relativering. Edwin zeer goede (studie)vriend van de Middelbare school en 
studietijd in Groningen. Jammer dat jij hier niet bij aanwezig kan zijn.  
 
Mijn allerlaatste woord van dank wil ik richten aan mijn vriendin Caroline en aan 
Larsje. Promoveren en carrière maken is leuk, maar de dingen die het leven echt leuk 
maken zijn jullie en de boven genoemde vriendschappen. Op dat gebied heb ik het echt 
niet beter kunnen treffen. Meestal wordt nu afgesloten en gezegd dat de promovendus 
wat vaker thuis zal zijn en wat meer tijd zal hebben voor zijn of haar partner/ familie/ 
vrienden en bekenden. Ik blijf gewoon tijd voor jullie reserveren. As always. 
  
 
Jan Paul Ouwens 
Groningen, September 2002  
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