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Bijna 10 jaar na de eerste publicatie is het dan zover, het proefschrift is af! Gedurende 

zo´n lange periode hebben natuurlijk vele mensen bijgedragen aan 1 of meerdere 

hoofdstukken uit dit boekje, die wil ik dan ook allemaal heel erg bedanken. Zonder 

compleet te zijn wil ik hier een aantal personen expliciet vermelden.  

 

Mijn promotor, prof dr JH Zwaveling. Beste Jan Harm, jij motiveerde mij om op de 

chirurgische intensive care (CHIC) mijn onderzoek weer op te pakken. Ik heb altijd 

veel vertrouwen van je gekregen en je hebt me altijd onvoorwaardelijk gesteund. 

Daarnaast heb je mij de mogelijkheid gegeven het klinische werk op de CHIC, te 

combineren met onderzoek. Na je vertrek naar Maastricht hebben we niet heel frequent 

contact gehad over het onderzoek, maar je bleef je inzetten om het proefschrift tot een 

goed einde te brengen. 

 

Dr AP van den Berg. Beste Aad, als initiator van dit onderzoek en als directe 

begeleider bij de lab studies ben ik je veel dank verschuldigd. Ik heb enorme 

waardering voor je analytische vermogen en hulp bij het schrijven van de diverse 

hoofdstukken. 

 

Dr MWN Nijsten. Beste Maarten, dankzij jouw enthousiasme en niet aflatende energie 

hebben we enkele mooie hoofdstukken geschreven. We konden bijna alles uit het ZIS 

halen, wat er te halen viel. Wanneer we dit konden combineren met de juiste toon in 

het manuscript hadden we zo een kraakheldere letter geschreven (hoofdstuk 7). 

 

Prof dr CGM Kallenberg, prof dr RJ Ploeg en prof dr DF Zandstra wil ik bedanken 

voor hun deelname in de leescommissie en voor hun goedkeuring van dit proefschrift.  

 

Prof dr TH The wil ik graag bedanken voor de goede begeleiding tijdens het onderzoek 

bij de klinische immunologie. Ik heb veel geleerd van uw heldere kijk op de patiënten 

in relatie met de laboratorium afwijkingen. 
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Dr JJAM van den Dungen, drs IFJ Tielliu, dr ELG Verhoeven en dr CJAM Zeebregts 

wil ik bedanken voor hun enthousiasme in de behandeling van de RAAA patiënten en 

de bijdrage aan de artikelen. Clark Zeebregts wil ik bedanken voor zijn onuitputtelijke 

energie en hulp bij het schrijven van enkele lastige hoofdstukken. Als initiator van het 

retrospectieve deel bij RAAA patiënten wil ik dr Anne Karliczek nog graag bedanken 

voor haar inzet bij dit onderzoek. 

 

Alle levertransplantatie chirurgen, fellow´s en hepatologen wil ik graag bedanken voor 

hun enthousiasme en betrokkenheid bij de behandeling van de OLT patiënten en de 

bijdrage aan dit onderzoek. 

 

De collega´s, verpleegkundigen en staf van de CHIC wil ik enorm bedanken voor de 

mooie tijd die ik daar gehad heb. Ik kreeg de mogelijkheid het klinische werk te 

combineren met het onderzoek. Deze tijd heeft mij een goede basis gegeven tijdens de 

opleiding en ook nog hierna. 

 

Alle medewerkers van het laboratorium klinische immunologie wil ik graag bedanken 

omdat ik daar altijd mijn gang kon gaan en van alle apparatuur en dergelijke gebruik 

kon maken. Johan Bijzet en Geert Mesander hebben mij geweldig geholpen tijdens de 

ELISA en flow-cytometrie. 

 

Mijn opleiders uit de Isala klinieken in Zwolle. Eigenlijk zijn dit alle werkzame 

chirurgen, echter de formele opleiders dr JE de Vries en dr EGJM Pierik wil ik graag 

nog kort bijzonder bedanken. Beste Hans, het was nogal een overgang om vanuit 

Groningen in Zwolle bij de chirurgie te beginnen, maar dankzij jouw begeleiding en 

sturing is het een mooie en leerzame periode geworden. Beste Robert, jouw 

voortvarendheid en enthousiasme werken enorm inspirerend voor de opleiding in 

Zwolle. 

Dr GA Patijn: beste Gijs superleuk dat je in de oppositie plaatsneemt. 
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Prof dr HJ ten Duis wil ik graag bedanken voor het warme onthaal in het UMCG, de 

laatste anderhalf jaar van m´n opleiding zie ik met veel vertrouwen tegemoet.  

 

Al mijn collega´s uit Zwolle wil ik graag bedanken voor de geweldige tijd die ik daar 

gehad heb. De altijd gezellige borrels en feestjes leverden altijd weer mooie momenten 

op en maakte deze periode tot een onvergetelijke tijd.  

Collega´s uit het UMCG: de overgang naar Groningen en de laatste loodjes voor mijn 

promotie verliepen zeer soepel dankzij de uitstekende samenwerking en collegialiteit. 

 

Mijn paranimfen Vincent Hagens en Rienk van Calker. We kennen elkaar alweer vanaf 

1994, dankzij jullie is mijn studietijd een fantastische periode geweest. Daarna is het 

goede contact gebleven en onze te weinige afspraken zijn altijd gezellig en lopen altijd 

enkele drankjes uit. Super dat jullie m´n paranimfen willen zijn. 

 

Lieve pap en mam, zonder jullie was het nooit zover gekomen. De basis van dit boekje 

is door jullie gelegd. 

Ook wil ik graag mijn schoonouders, andere familieleden en vrienden bedanken voor 

hun belangstelling en steun voor mijn onderzoek. 

 

Lieve lieve Helen, wat ben ik toch een geluksvogel! 

 




