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DANKWOORD

Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de onmisbare bijdrage en 

aanmoediging van velen. Graag wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren 

heeft geholpen bij het voltooien van mijn proefschrift. Een aantal mensen wil ik in het 

bijzonder bedanken. 

Allereerst mijn promotor, professor dr. B.L. van Leeuwen, beste Barbara. Van de gedachte 

aan een promotietraject en een jaar stil zitten achter een bureau werd ik in eerste instantie 

niet heel enthousiast. Maar wat ben ik blij dat ik uiteindelijk ‘ja’ gezegd heb. Jij hebt mij 

geleerd dat wetenschappelijk onderzoek doen veel meer is dan alleen maar het schrijven 

van artikelen. Tegenslagen wist jij snel te relativeren om mij vervolgens te motiveren om 

weer verder te gaan. Jij gaf mij alle tijd en vertrouwen om het uiteindelijk af te maken. 

Bedankt voor alle goede adviezen, zowel op onderzoeksgebied als privé (aan ‘alles is 

een fase’ hield ik mij regelmatig vast). 

Prof. dr. S. Kruijff. Beste Schelto, ik ken weinig mensen met zoveel energie als jij. Na het 

schrijven van het eerste artikel bleven je inspiratie en ideeën voor vervolg onderzoeken 

maar komen. Vol enthousiasme werd binnen no-time een heel (internationaal) team bij 

elkaar gezet om samen een mooi project op te zetten. Opgeven is geen optie, er zijn altijd 

genoeg manieren om ergens iets moois van te maken. Bedankt voor jouw positiviteit, 

kritische blik en enthousiasme. 

Hooggeleerde leden van de beoordelingscommissie: Prof. dr. J.P. Ruurda, Prof. dr. M.M.R.F. 

Struys en Prof. dr T.P Links, hartelijk bedankt voor het lezen en kritisch beoordelen van 

mijn proefschrift. 

Alle medeauteurs van dit proefschrift wil ik bedanken voor hun waardevolle feedback en 

prettige samenwerking. Prof. dr. Jan Roodenburg, het was mij een waar genoegen om 

met u te mogen werken. U was altijd bereid om mee te denken, enthousiast en hartelijk. 

Geniet van uw welverdiende emeritaat. Lukas Been en Patrick Hemmer, hofleveranciers 

van data. Gek genoeg heb ik nog nooit een videoscopische liesklierdissectie of PRA 

bijgewoond, ik kan niet wachten tot ik weer in het UMCG ben en jullie mij er eindelijk 

één kunnen laten zien. Eric Deckers, wat was ik blij dat ik mijn onderzoek aan jou mocht 

overdragen zodat jij kon gaan stoeien met de volumemetingen in de waterbak. Kevin 

Wevers, jij hielp mij met mijn eerste artikel toen ik er zelf nog niks van snapte. Dank voor 

jouw uitleg, kritische feedback en het klaarstomen voor de opleiding. Mostafa El Moumni, 

met jouw passie voor de statistiek kan jij de meest ingewikkelde en uitgebreide analyses 

vol enthousiasme begrijpelijk maken voor elke statistiek leek. 
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De staf van de chirurgische oncologie in het UMCG, bedankt voor de mogelijkheid om 

over alle aspecten van onderzoek van gedachten te kunnen wisselen tijdens en naast 

de researchbesprekingen. 

Clara, Arieke en Petra, gedurende het promotietraject was jullie kantoor het perfecte 

toevluchtsoord. Bedankt voor jullie luisterende oor, wijze adviezen en gezellige pauze 

momenten.

Opleider van regio VI dr. R. van Ginkel, bedankt voor uw vertrouwen in mij. 

Alle onderzoeksgenoten van het UMCG, Marloes, Suzanne, Arne, Marc, Matthijs, Jara, 

Ilsalien en Eric. Samen sparren over statistiek, klagen over onderzoeksfrustraties en 

vooral heel lang lunchen. Zonder jullie was het nooit gelukt. Bedankt voor de gezelligheid 

in ‘the office’ en daarbuiten. Suus jouw enthousiasme is ongekend, ook als het af en toe 

tegenzit. Arne, sportmaatje, jij bent niet bij te houden. Ik kan niet koken, jij gelukkig wel. 

Bedankt voor de welkome afleiding tijdens en naast het onderzoek. Marloes, ik had mij 

geen betere voorganger kunnen bedenken. Gelukkig is het niet alleen bij onderzoek 

gebleven, maar hebben wij de gezelligheid voortgezet met avonden eten en spelletjes 

spelen. 

Mijn huidige opleiders, Rutger Hissink en Leonie Smit, en alle andere stafleden van de 

chirurgie uit Treant Zorggroep. Ik wil jullie bedanken voor jullie geduld om mij de fijne 

kneepjes van het vak te leren, het vertrouwen maar vooral ook het plezier. Wat ben ik blij 

dat ik mijn opleiding bij jullie mag doen. En natuurlijk niet te vergeten alle arts-assistenten, 

in het bijzonder Rinne, Sanne, Sam, Tom, Guus en Claudia, met jullie samenwerken is 

fantastisch. 

Lieve Sanne, meer dan 15 jaar geleden leerde ik jouw kennen op de judomat, van 

tegenstanders tot beste maatjes. Samen hebben wij de mooiste avonturen meegemaakt 

tijdens trainingsstages, backpacken en studeren. Ondanks de afstand verloren wij elkaar 

nooit uit het oog en wat was ik blij dat jij Amsterdam verliet en weer terugkeerde naar 

het hoge Noorden. Bedankt voor je aanstekelijke enthousiasme, kritische blik, goede 

adviezen, talloze gezellig uitjes en het feit dat ik altijd bij jou terecht kan. Jij hielp mij met 

mijn laatste artikel, staat naast mij tijdens deze bijzondere dag en zal hopelijk over een 

paar jaar zelf promoveren. Jij bent geweldig!

Sam, wat ben ik blij dat jij mij nog steeds kan choqueren met alles wat je zegt. Met je grote 

mond en kleine hartje. Samen naar Treant, ‘’Rebelluhhh’’, met de baas van het ziekenhuis, 

professor Peters. Gierend, koprollend op ons snowboard door de sneeuw om vervolgens 
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vol gas naar beneden te knallen. Jut en jul op de OK. Gelukkig niet alleen maar lol op 

het werk maar ook daarnaast. Van jou kreeg ik de eerste ‘nikes’ voor mijn kinderen. Nu 

begin jij aan een nieuw avontuur, als het even niet lukt ben je altijd welkom, misschien 

wil ik zelfs wel een keertje komen oppassen. Ik kan me geen betere paranimf wensen.

Birthe, Randy, Nicole en Auke. Alle sportieve uurtjes waren een meer dan welkome 

afleiding voor het stil zitten achter een bureau! Lang leve de kettlebell door je ruit, 

ellenlange partner WOD’s en spierpijn tot en met. Inmiddels hebben wij meer dates in 

de speeltuin dan in de crossfitbox maar gelukkig doet dit geen afbreuk aan het plezier. 

Hopelijk kunnen wij volgend jaar onze traditie weer voortzetten en samen het nieuwe 

jaar inluiden. 

Joska, Torben en Loran, gezellige bende van vier, wat ben ik dol op jullie. En natuurlijk 

niet te vergeten Celine, Frank en Floris. Met zijn allen vol gas van de piste is toch wel 

mijn jaarlijkse hoogtepunt! Wat geniet ik daarvan. Net als van alle andere gezamenlijk 

sportieve activiteiten, fanatieke spelletjes avonden en etentjes. Bedankt dat jullie er altijd 

voor mij zijn en wij zo’n goede band hebben samen. Jullie zijn de beste. 

Lieve papa en mama. Jullie hebben mij geleerd het beste uit mijzelf te halen, nieuwe 

uitdagingen aan te gaan en nooit op te geven. Bedankt voor jullie luisterende oor, goede 

adviezen, eindeloze uren klussen in ons huis en oppassen op de kids, maar bovenal de 

onvoorwaardelijke liefde en steun die jullie geven. Ik kan jullie niet genoeg bedanken 

voor het feit dat jullie altijd voor ons klaar staan. 

Kai en Elin, wie had dat ooit gedacht, een tweeling. Ik had mij niks mooiers kunnen 

wensen.

En als laatste Bas. Lieve Bas. Zonder jou was het nooit gelukt. Na al die jaren ben jij nog 

steeds degene bij wie ik mij thuis voel. Nu het af is, is het tijd voor nieuwe avonturen, 

samen met de kids. Ik hou van je. 

Otis

Groningen, April 2021
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Otis Marit Vrielink werd geboren op 20 mei 1988 te 

Groningen. Zij is de dochter van Harry Vrielink en Fieke van 

den Wijngaard en groeide samen met haar zus Joska en 

broers Torben en Loran op in Peize. In 2006 behaalde zij haar 

VWO-diploma aan het Zernike College te Haren.

Na een jaar bewegingswetenschappen te hebben 

gestudeerd, startte zij in 2007 met de opleiding 

Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Tijdens haar masteropleiding 

volgde zij coschappen in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Isala klinieken 

en Kumi Hospital, Uganda. In het laatste jaar van haar studie liep zij haar semi-arts stage 

bij de afdeling Orthopedie in het Norfolk and Norwich University Hospital in Engeland. 

Gedurende haar studie was zij actief als judoka op nationaal en internationaal niveau.

In aansluiting op het behalen van haar artsenbul in 2014, werkte zij een jaar als ANIOS 

chirurgie in het Scheper Ziekenhuis. Nadien werd zij ANIOS chirurgie in het Universitair 

Medisch Centrum Groningen. Aldaar werd contact gelegd met prof. dr. B.L. van Leeuwen 

en prof. dr. S. Kruijff en startte zij in 2016 als arts-onderzoeker bij de Chirurgische Oncologie, 

om onderzoek te verrichten op het gebied van nieuwe minimaal invasieve chirurgische 

operatietechnieken. De resultaten van dit promotietraject hebben geresulteerd in dit 

proefschrift. 

Per 1 september 2017 is zij gestart met haar opleiding tot chirurg. Momenteel is zij 

werkzaam op de afdeling heelkunde van Treant Zorggroep (opleider: drs. R. Hissink).
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