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150 Dankwoord

dAnKWoord

Promoveren is bepaald geen grap, zelfs niet op 1 april. Gelukkig promoveer je nooit alleen. 

Dus wil ik hierbij iedereen die mij heeft geholpen van harte bedanken.

De volgende mensen wil ik daarbij nog specifiek noemen:

Prof. dr. HJ ten Duis, beste Henk Jan, ik denk ongeveer je laatste promovendus te zijn en 

dat vind ik een grote eer. Zowel mijn opleiding als mijn proefschrift heb ik onder je vleugels 

mogen doen waarvoor mijn grote dank.

Prof. dr. AJ Duits, beste Ashley, je humor, veelzijdigheid en oplossingsgerichtheid maken 

dat ik gemotiveerd blijf. Bovenal vind ik je een zeer aimabel persoon. Dank voor alles.

Dr. JBF Hulscher, beste Jan, je bijdrage aan mijn proefschrift is van onschatbare waarde. 

Zonder jou geen boekje. Dank voor je eindeloze inzet, je oeverloze geduld, je eeuwige 

enthousiasme en je vriendschap. Onze samenwerking is gelukkig niet voorbij. Ik kijk altijd 

uit naar je komst voor de kinderchirurgie, als kundig collega maar ook als ‘buddy’. Ik wens 

je toe dat je heldere en scherpe blik èn je doeltreffendheid zich ook onder water zullen 

ontwikkelen.

Prof. dr. PRG Brink, Prof. dr. EJ van der Jagt en in het bijzonder Prof. dr. S van As wil 

ik hartelijk danken voor het beoordelen van mijn proefschrift en voor hun komst naar het 

hoge noorden.

Tjeerd Boelstra, wat meer kan een promovendus zich wensen dan een trouwe, nuchtere 

Fries van 2 meter lang met verstand van zaken naast zich. Onze vriendschap gaat veel 

verder dan ons vakbroederschap. The gang in the gang+ rules!

Brechtje Nellensteijn, mijn lieve jongste zusje, ik ben er trots op dat jij mijn paranimf bent. 

Met je enthousiasme en relaxedheid heb ik je er graag bij. Dank voor al je hulp en mee-

denken, je mag een perzik.

Alle medeauteurs wil ik hierbij hartelijk danken. In het bijzonder Willem Jan de Jong waar-

van ik zeker weet dat hij meerdere stokjes van me zal overnemen in de toekomst.

De afdeling traumachirurgie met in het bijzonder Klaus Wendt wil ik danken voor hun 

ondersteuning in het hele traject.
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De leden van het studenten traumateam wil ik bedanken voor de inzet en het vergaren 

van de essentiële data.

Mijn opleiders van de Isala klinieken, het UMCG en het Martini Ziekenhuis dank ik graag 

voor hun bijdrage aan mijn professionele vorming.

Prof. dr. Th Wiggers, beste Theo, dank je voor mijn begeleiding van assistent tot chirurg 

in het buitenland.

Al mijn mede assistenten en in het bijzonder Charles, Ruby, Jaap, Arvid, Lukas, Tonnis en 

Henk Jan wil ik bedanken voor mijn memorabele opleidingstijd.

Studiematen Roos, Bar, Sanne, Steven, Niels en Eddie. Dank voor mooie momenten in mijn 

studietijd.

Collega chirurgen van het Sint Elisabeth Hospitaal: Patrick, Jeannouel, Rodney, Michel en 

Paul. Dank jullie wel voor de samenwerking. We zijn er nog niet, maar we komen er wel. 

Despues di awe ainda tin mañan.

Karinan van Dam van Isselt wil ik hartelijk danken voor haar hulp bij het drukklaar maken 

van het boekje.

Eric, Maurits, Woldemar en toch ook Remco. Zonder jullie was mijn proefschrift veel eerder 

klaar geweest, dank daarvoor. De jacht is mooier dan de vangst.

Mijn ouders. Ik dank jullie hartelijk voor al jullie steun en doorzettingsvermogen. Vier keer 

uitloten is óók geen grap. Jullie hebben nooit opgegeven. Ik heb bereikt wat ik altijd wilde 

bereiken mede door jullie inzet. Ik wil jullie, maar ook Daphne, Jorm, Myrthe en Brechtje 

danken voor alle mooie jeugdherinneringen.

Ten slotte en boven alles, lieve Ellen, dank voor al je hulp. Jij bent er altijd voor mij. Dank 

ook voor al het plezier dat we samen hebben en voor onze vier prachtkinderen Kiet, Joosje, 

August en Pleun. Laat de suikerpot altijd gevuld blijven!
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CurrICuluM VItAe

De auteur van dit proefschrift werd geboren in Amsterdam op 4 maart 1975. Hij groeide 

op in Heino om vervolgens zijn middelbare school af te ronden in 1993 aan het Florens 

Radewijns College in Raalte. Na vier maal te zijn uitgeloot voor de studie geneeskunde 

werd hij uiteindelijk, met behulp van een bezwaarregeling, in 1996 geplaatst aan de 

Rijksuniversiteit Groningen.

Na zijn co-schappen in het Deventer ziekenhuis heeft hij in 2002 zijn wetenschappelijke 

stage in het Pretoria Academic Hospital verricht.

Vervolgens is hij anderhalf jaar Senior House Officer geweest in het Verenigd Koninkrijk 

waarvan hij de meeste tijd in Edinburgh en op de Shetlandeilanden heeft doorgebracht.

Terug in Nederland werd hij in 2004 in het Sophia ziekenhuis in Zwolle aangenomen als 

arts-assistent-niet-in-opleiding. Vanaf januari 2005 kon hij ook daar zijn eerste twee jaar 

van de opleiding heelkunde doorlopen. Daarna werd zijn opleiding in het Universitair 

Medisch Centrum Groningen voortgezet alwaar vrijwel direct de basis werd gelegd voor 

dit proefschrift. In deze academische periode heeft hij ook drie maanden zijn opleiding 

genoten in het Sint Elisabeth Hospitaal op Curaçao. Van 2009 tot 2011 werkte hij in 

het Martiniziekenhuis in Groningen, waar hij differentieerde tot traumachirurg en zijn 

opleiding afrondde.

Na zijn opleiding is hij met zijn vrouw en vier kinderen naar Curaçao verhuisd. Hij is daar 

nu werkzaam in het Sint Elisabeth Hospitaal als algemeen- en traumachirurg en heeft als 

extra aandachtsgebied de kinderchirurgie.


