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Het állerleukste van promoveren is dat je met zoveel verschillende mensen mag samenwerken 

en van hen kan leren. Graag w il ik velen van hen in dit meest gelezen hoofdstuk noemen.

Professor dr. R.J. Porte, beste Robert, vanzelfsprekend ben jij de eerste, de allerbelangrijkste. 

Jij hebt voor mij de mogelijkheid gecreëerd om AGIKO te worden. Jij hebt mij in staat gesteld 

dit mooie (al zeg ik het zelf) proefschrift af te leveren. Het is fantastisch om met je te werken! 

Je bezieling voor wetenschappelijk onderzoek is ongelooflijk groot en voortdurend aanstekelijk 

omdat het is gebaseerd op een zeer scherpe en heldere analyse van de onderwerpen. Iedere 

keer na overleg met jou had ik nóg meer inspiratie om aan de slag te gaan, jammer dat de 

promotie nu klaar is. Gelukkig is er in ieder geval nog één artikel dat we samen verder mogen 

polijsten, zodat de samenwerking op deze manier nog even door mag gaan. 

Tot slot, je hebt een uitermate groot talent om een hele goede, leuke en bovenal gezellige groep 

van onderzoekers om je heen te verzamelen, het is genieten om daar onderdeel van uit te 

mogen maken. 

Professor dr. M.J.H. Slooff, beste professor, u bent het boegbeeld van de hepatobiliare 

chirurgie en levertransplantatie in Groningen. Op de achtergrond bent u voor mij heel belangrijk 

geweest voor het welslagen van deze promotie. Uw wijsheid en warmte die ik heb leren kennen 

voor het vak, maar zeker ook voor de ‘andere mooie dingen’ van het leven zal ik niet vergeten. 

Dank voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Professor dr. H.J. Verkade, beste Henkjan, ik heb heel veel van je geleerd. Voor mij ben je 

hét voorbeeld van combinatie van klinische top zorg met top wetenschappelijk onderzoek. Je 

analyseert, denkt (en praat) zó snel dat het voor een gewone sterveling zoals ik vaak moeilijk 

is bij te houden. Maar ik heb je altijd alle vragen mogen stellen totdat ik het begreep, dank voor 

alle heldere uitleg. Dank voor het beoordelen van dit proefschrift.

Professor dr. H.J. Metselaar, beste Herold, ik heb je (en de onderzoeksgroep uit Rotterdam) 

mogen ontmoeten op vele mooie plaatsten in de wereld. Dank voor het beoordelen van dit 

proefschrift.
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Professor dr. H.J. ten Duis, beste opleider, zonder uw steun was dit proefschrift nooit in deze 

vorm tot stand gekomen. Graag wil ik u danken voor het vertrouwen dat u al heel vroeg in mij 

heeft gesteld.

Dr. M. Eeftinck Schattenkerk, beste dr. Schattenkerk, graag wil ik ook u danken voor het 

vertrouwen dat u reeds vroeg in mij gesteld heeft, dat ik mijn opleiding juist in Deventer mag 

vervolgen. Nu dit proefschrift succesvol is afgerond kijk ik er erg naar uit onder uw leiding ook 

mijn chirurgische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Drs. M.T. de Boer, lieve Marieke, samen kunnen wij de wereld aan! Rio de Janiero, Milaan, San 

Fransisco, Los Angeles, Amsterdam, Mumbai, (New York...?). Een voor een hoogtepunten. Kijk 

uit naar (het feest van) jouw promotie. De manier waarop jij je vak bedrijft is een groot voorbeeld 

voor me, ik ben apetrots dat jij mijn paranimf bent. 

Dr. M.H.J. Maathuis, lieve Hugo, wat een feest was het om tegelijk met jou onderzoek te doen. 

Het is fantastisch om met jou samen te werken, je bent ongelooflijk positief, organisatorisch de 

beste, en een echte teamspeler, superlatieven te kort. Van het organiseren van het SEOHS heb 

ik dan ook intens genoten. Ik weet zeker dat je succesvol en gelukkig zal worden in je nieuwe 

functie. Ik ben waanzinnig vereerd dat je mijn paranimf bent. 

Dr. W. Geuken, beste Erwin, dank voor het mede opzetten van de lijn galwegcomplicaties 

na levertransplantatie in het lab. Dr. R.C. Verdonk, beste Robert, nu is het mijn beurt jou te 

bedanken voor het samenwerken. Dank ook voor alle biopten waar ik een stukje van mocht 

hebben. Ik kom graag op je oratie over een paar jaar! Drs. M.J. Yska, beste Marit, jij hebt als 

student in het lab een uitzonderlijke prestatie geleverd! Dank voor het trekken van het ‘Leuven’ 

project, en veel succes in je verdere carrière. 

Ing D.S. Visser, Beste Dorien, dank voor je grote hulp bij alle labbepalingen! We hebben 

fantastisch samengewerkt, hetgeen ook blijkt uit het feit dat jullie zoon pas werd geboren toen al 

het werk voor dit proefschrift klaar was! Veel geluk met het leven op Ameland!

Dr. G. van der Steege, beste Gerrit, jij nam alle tijd om mij in te wijden in de wereld van de 

polymorfismen en haplotypes. Het was genieten om samen te puzzelen achter jouw computer. 
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Hoofdstuk 9 is inmiddels heel mooi gepubliceerd, en ik weet zeker dat dit ook met Hoofdstuk 7 

gaat lukken! Dr. E.J. van der Jagt, beste dr. van der Jagt, dank voor de vele uren dat u samen 

met Robert Verdonk en mij alle beeldmaterieel van mogelijke NAS patiënten heeft gereviseerd 

en gescoord. De uitkomsten van dit werk waren essentieel voor dit proefschrift. Professor dr. 

F. Kuipers, beste Folkert, hoe fantastisch is het ergens te mogen werken waar je grootheden 

als jij gewoon tegen het lijf loopt bij het koffieapparaat. Dank voor je warme betrokkenheid bij 

mijn promotie onderzoek en in het bijzonder hoofdstuk 6. Dr. I.M. Nolte, beste Ilja, jouw inzicht 

in statistiek is onnavolgbaar, toch slaagde je erin mij te laten begrijpen wat je deed. Dank voor 

je hulp bij Hoofdstuk 7 en 9. Dr. E.B. Haagsma, beste dr. Haagsma, als begeleider van Robert 

Verdonk bent u betrokken geweest bij het welslagen van Part I van mijn proefschrift, dank 

daarvoor. Professor dr. J. Pirenne en dr. D. Monbaliu, beste professor, beste Diethard, dank 

voor de succesvolle samenwerking en de warme ontvangst in Leuven, ook voor Marit. 

De medeauteurs van de artikelen en nog niet eerder genoemd; Dr. A.S.H. Gouw, beste 

Annette, dank voor uw hulp bij alle pathologische vraagstukken. Dr. B.G. Hepkema, beste 

Bouke, dank voor de hulp vanuit de transplantatie immunologie bij hoofdstuk 7 en 9. Dr. M. 

Nijsten, beste Maarten, dank voor de hulp bij het verkrijgen van alle labwaarden van de 

levertransplantatiepatiënten. Dr. H. Blokzijl, beste Hans, alweer lang geleden heb jij mijn eerste 

schreden in het lab begeleid, dank daarvoor en voor al het advies ‘along the way’. Drs. C.S. van 

der Hilst, beste Christian, al mijn statistische kennis heb ik van jou! Dank voor je voortdurende 

uitleg. Drs. H.H. Hoekstra, beste Harm, ik heb respect voor jouw eigen manier waarop je je 

onderzoek bedrijft. Je muizen studie is mechanistisch gezien voor dit proefschrift van groot 

belang geweest. 

HPB en Levertransplantatie chirurgen en fellows uit Groningen dank ik voor alle uitleg en het 

verzamelen van materiaal zodat er onderzoek gedaan kon worden; Dr. P.M.J.G. Peeters, 

beste Paul, de precisie en toewijding waarmee jij opereert en klinische zorg verleent heb ik als 

keuzeco leren kennen en zal voor altijd een voorbeeld blijven. Daarnaast heb ik de gesprekken 

over zeilen, schilderen en het leven bijzonder gewaardeerd. Dr. K.P. de Jong, beste Koert, na 

ons gestrande KOROCA project durfde ik bijna niet opnieuw bij de HPB club in Groningen aan 

te kloppen, ik ben blij dat ik toch de stap heb genomen. Dr. I.Q. Molenaar, beste Q, hoe kan ik 

jou bedanken? Het feestje had al ruim 2 jaar geleden kunnen zijn ;-) . Je bent een waanzinnig 
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groot voorbeeld van een ambitieuze chirurg met een prachtgezin! Dr. W.G. Polak, beste Wojtek, 

dr. B.A. Nemes, dear Balasz, dr. S. Eguchi, dear Susumu, dr. A. Soyama, dear Aki en dr. E. 

Sieders, beste Ger, thank you so much for all your explanations during the past years.

Professor dr. H. Kleibeuker, dr. A.J. Limburg, dank voor uw bijdrage aan hoofdstuk 4 van dit 

proefschrift. Dr. A.P. van den Berg, beste Aad, dank voor al je uitleg en warme belangstelling 

tijdens en na mijn keuzecoschap tijd. 

Graag wil ik de volgende mensen danken voor hun bijdrage aan mijn proefschrift. Tina Crabbé 

uit Leuven is onmisbaar geweest voor het uitvoeren van de experimenten uit Hoofdstuk 5, 

zodat wij met de verkregen monsters onderzoek konden doen. Jan Bottema, dank voor het 

verzamelen van gal voor Hoofdstuk 6, zodat ik ook eens een weekendje weg kon! Renze 

Boverhof, dank voor het uitvoeren van de gaschromatografie van de galmonsters in hoofdstuk 

6. Mariska Geuken, Fjodor van der Sluijs en Petra Suichies-Ottens, voor jullie technische 

ondersteuning, en niet alleen voor hoofdstuk 8! Marcel Mulder, dank voor het uitvoeren van 

de genotypering van Hoofdstuk 7 en 9. Tot slot Daniëlle Nijkamp, dank voor vele zaken, maar 

ook voor de gezellige tijd in het oude archief van Eurotransplant in Leiden alwaar we alle oude 

donordata hebben nagezocht!

De omgeving waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd is het Chirurgisch Onderzoekslaboratorium. 

Vanuit de kliniek uiteraard professor dr. R.J. Ploeg, dank voor uw vele scherpe vragen tijdens 

de labbesprekingen, en voor het meenemen van de jonge dokter op donor (vlucht (!) met 

whisky). Dr. G.M. van Dam, je bent een waanzinnig enthousiaste wetenschapper en een super 

begeleider van een jonge assistent. 

Organisatorisch waren het soms roerige tijden, maar het chirurgisch lab is een fantastische 

plek om te werken. Veel dank, dr. T. Lisman, beste Ton, voor je komst om te beginnen, je 

wetenschappelijke inzicht en gezelligheid! Dr. H.G.D. Leuvenink, beste Henri, dank voor je 

opvang van de jonge en onervaren onderzoeker in het lab die ik in het begin was! Dr. T.A 

Schuurs, beste Theo, dank voor je wetenschappelijk inzicht en je begeleiding van Marit en het 

totstandkomen van Hoofdstuk 5. Ing J.J Zwaagstra, beste Jacco, je weet dat ik groot respect 

heb voor hoe jij het hoofdanalist-schap invult! Veel dank ook aan Ing A.van Dijk, beste Anthony, 

dank voor het dierexperimentele werk, ik heb veel van je geleerd op microchirurgisch gebied, 
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Ing J. Wiersema-Buist, beste Janneke, dank voor je algemene ondersteuning. 

Het laboratorium kindergeneeskunde en MDL wil ik graag danken voor hun gastvrijheid en 

voortdurende hulp tijdens mijn onderzoek. Beter een goede buur dan een verre vriend! Met 

name dr. K.N. Faber en professor dr. A.J. Moshage. Drs. J. Mulder, beste Jaap, jammer 

dat we (nog) geen artikel samen hebben geschreven, wel veel dank voor al je advies (op PCR 

gebied).

Huawei Su, MD, dear Su, it was great to get to know and work with you! You published a 

wonderful paper in the American Journal and I am pleased with my first citation in a Chinese 

journal! 

Collega onderzoekers en kamergenoten, Mijntje Nijboer (collega, we blijven elkaar zeker nog 

tegenkomen!), Jayant Janandunsing (aan de andere kant van het doek), Cyril Moers (collega, 

de lat is gelegd), Lyan koudstaal (succes met afronden van jouw proefschrift), Anne Margot 

Roskott (dank voor de overheerlijke cappu’s!), Micheal Sutton (lang leve de galwegen), Tan 

Hongtao (thank you so much for your contribution in the rapamycin project), Hugo Maathuis 

(paranimf!) en Ilona Peereboom (dank voor het zijn van een hele hele leuke collega, dat dat nog 

maar lang mag duren!), dank voor alle gezellige momenten en (wetenschappelijke) reflectie. 

Graag wil ik ook op deze plaats de mensen bedanken die mijn eerste schreden op het 

wetenschappelijke pad hebben begeleid en gestimuleerd. Professor dr. T.H. The, door mij te 

selecteren voor de JSM en goede adviezen nadien. Professor dr. C.H. Gips, zoals gezegd, de 

eerste basis is gelegd bij de GISH-T! Dankzij mijn succesvolle afstuderen in the Mayo Clinics 

ben ik gestimuleerd door te gaan met wetenschap. Professor dr. R.A.F. Krom, icoon op het 

gebied van levertransplantatie, dank voor uw begeleiding op en naast het wetenschappelijke 

gebied en uw voortdurende belangstelling in mijn (helaas chirurgische) carrière. Professor dr. 

E.F.M. Wijdicks, uw kunde om in een razend tempo een goed artikel te schrijven zal me altijd 

bijblijven! Het was fantastisch met u samen te werken! Dr. C.B. Rosen, dear Chuck, our small 

project together resulted in the first international oral presentation in my career, thanks for the 

opportunities you created for me as a medical student to come to the OR and join in liver 

transplant and donor procedures. 
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Het leverteam is een prachtige Groningse traditie! Dank aan alle studenten die in de loop van 

de jaren hebben geholpen met het verzamelen van biopten tijdens de transplantaties! Verder wil 

ik ook graag de andere studenten waar ik kort of lang mee heb mogen samenwerken bedanken: 

Danka, Olivier (medeauteur H5!), Mohammed, Bakhtawar, Mickey, Henk-Jan (Mayo-collega 

en auteur van CLKTx stuk), Maurits (weer terug!) en natuurlijk Fraukje en Heleen. 

It has been a great honour to work with professor dr. G.J. Barrit, head of the department of 

Medical Biochemistry, Flinders Medical School, Adelaide, Australia. Dear Greg and dear Yabin 

Zhou, thank you for your hospitality in and outside the lab. Dr. V.B. Nieuwenhuijs, beste Vincent, 

dankzij jouw contacten was het voor mij mogelijk naar Greg’s lab te gaan en een nieuw project, 

dat we hier ook samen met Robert hebben geschreven, daar op te zetten. Dutchies! Marije, 

Heleen, Fraukje, Claire, Meike, Claire en Judith, dank voor de ongelooflijke gezelligheid, op 

het lab en daarbuiten en voor alle hele mooie tripjes die we hebben gemaakt!

Onderzoekers van het eerste uur uit het TRIADE gebouw Anne Brecht (dank voor het precedent 

van een uitgebreid dankwoord), Tjeerd, Lucas, Annemarie, Kirsten, Marten, Eric, Esther en 

Martin. In mijn eerste maanden werd ik meteen opgenomen in ‘de club’. Het was als jonge 

onderzoeker fantastisch om ‘collegae’ te hebben!

SEOHS bestuur 2006, Hugo, Marcel, Justine (OH’s 4ever), Coralien, Hilke, Anton, Marinus 

en Martin, het was een topcongres! Dank voor de heerlijk afwisseling in het wetenschappelijke 

werk in de vorm van onze vele vergaderingen.

Onderzoek en congresbezoek-collegae; Quintus, Marieke, Nienke, Sander, Daantje, Christian, 

Harm, Ilona, Margijske het is fantastisch met jullie de halve wereld over te vliegen!! 

Collegae assistenten en chirurgen van het UMCG. Het voelde fantastisch om als jonkie 

meteen opgenomen te worden in de club. Veel dank voor alle gezelligheid tijdens mijn tijd als 

onderzoeker. Veel dank voor het wegwijs maken van datzelfde jonkie 2 jaar later in de kliniek 

toen ik eindelijk ‘mocht’. En alvast voor de toekomst: veel dank voor alle gezelligheid en het 

wegwijs blijven maken in de chirurgie!
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Ongelooflijk veel dank aan Linda, de regassen van C4 en alle andere secretaresses, voor het 

bestellen van vele statussen en andere regeldingen! Veel dank ook aan de medewerkers van C4 

waar ik niet alleen begon als keuzeco, maar ook nog heel vaak kwam om gal te verzamelen.

Veel mensen die niet direct bij het onderzoek betrokken zijn geweest, maar wel in mijn leven 

een belangrijke rol spelen; Kickers (vanaf nu meer tijd om die ‘band voor het leven’ weer wat 

meer aandacht te geven), GGGG (lieve oud-huisgenootjes: “wat wij hebben, heeft niemand!”), 

Boswandeling (weekend van 22 januari 2009 staat geblokkeerd!), en alle verschillende 

hockeyteams die mijn tijd in Groningen van de nodige inspanning en ontspanning hebben 

voorzien. Een klein stukje gedicht voor jullie allen (naar Eric Brey):

Ik denk terug aan duizendtallen hapjes, nipjes, slokken

Maar ‘t was vooral m’n Ziel die daar zo gulzig zat te schrokken

Dat wij zo weer eens met elkaar langdurig haute-cuisine’den:

Kom, laat er altijd Eten zijn, en Drinken zijn, met Vrienden...     

               

Lieve Pappa & Mamma en Hanne & Rikkert, Oom Wouter, dank voor alle 1001 leuke 

momenten die wij met elkaar hebben! Mamma, dank voor alle wijze adviezen die ik gevraagd 

en ongevraagd van je krijg op zoveel terreinen. Pappa, dank voor het inzicht dat ik van je heb 

mogen leren (afkijken eigenlijk) terwijl jij alles maakte wat je bedacht (boot!). Wel spannend dat 

ik straks als chirurg sta te knutselen zonder jou! Lieve Hanne, dank voor het zijn van mijn steun 

en toeverlaat! Het is zo heerlijk om je te realiseren dat jullie voor altijd mijn Pappa, Mamma en 

Zussie zijn!!

Mijn allerliefste Luitzen, 

Je zoenen zijn zoeter dan

zoeter dan honing en ik vind je

mooier en liever, liever

en aardiger nog

dan de koning

Naar Judith Herzberg en Herman van Veen




