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Dankwoord

Alle patiënten die zijn benaderd voor de CEAwatch studie wil ik vanaf deze plaats zeer 
hartelijk bedanken. Zonder patiënten geen onderzoek en geen proefschrift.
Mijn promotores, professor Theo Wiggers en professor Geertruida de Bock: Theo, op 
vrijdagmiddag 4 september 2009 vroeg je me dit project te starten met de toevoeging dat 
het niet mocht mislukken. We zijn er vol voor gegaan en CEAwatch is wat mij betreft niet 
alleen niet mislukt, maar nog geslaagd ook. Jouw nuchtere kijk, voortvarendheid en ken-
nis van zaken hebben tot een goede en prettige samenwerking geleid en ik ben heel erg 
blij met jou als begeleider. Truuske, jij was natuurlijk vanaf het allereerste begin betrok-
ken. Je gedetailleerde blik in combinatie met je hoge wetenschappelijke standaard heeft 
voor elk hoofdstuk opnieuw positieve waarde toegevoegd. Het slijpen en schaven om 
teksten en analyses nog scherper en beter te krijgen hebben geleid tot mooie publicaties. 
Ik ben jullie beiden veel dank verschuldigd.

Irene Grossmann wil ik bedanken voor de introductie in het onderzoek en in de chi-
rurgie. Het was door jouw enthousiasme en gedrevenheid, en de subsidie die jij hebt 
binnengehaald, dat ik met dit kansvolle onderzoek heb kunnen starten. Je bent betrokken 
bij elke stap en voorziet me altijd van goed advies. Daarbij kunnen we dan koffie drinken, 
praten over ons chirurgenvak, of samen roeien – hoe leuk is dat!

Zhuozhao Zhan, thank you so much for all your efforts. It’s really impressive how quick 
you got the point of the whole design and the database which you did not build yourself. 
Thanks for the excellent cooperation – and the best is yet to come.

Aan de leescommissie bestaande uit professor Porte, professor Buskens en professor Sto-
ker: hartelijk dank voor het beoordelen en goedkeuren van het manuscript.

De CEAwatch studie is een groots project geweest waarbij elf ziekenhuizen intensief zijn 
betrokken. Vele personen hebben veel, heel veel inspanning moeten leveren om alle pati-
enten te informeren en alle data op de juiste plaats op de juiste tijd te verzamelen.

Anja Stam uit het Medisch Spectrum Twente, Henk Werkman uit het Medisch Centrum 
Leeuwarden, Aleid Bouma uit Nij Smellinghe, Maja Weiland uit het Martini Ziekenhuis, 
Céline Zoetbrood uit Gelre Ziekenhuizen, Astrid Mijnheer uit Meander Medisch Cen-
trum, Desi van den Boogaard en Marisa Geukes uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Petra 
Bressers uit het Catharina Ziekenhuis, Tanja Mol uit het Medisch Centrum Haaglanden, 
Mariska Huisman en Lesley Koet uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Walther Jansen 
uit het Elisabeth Ziekenhuis: oneindig dank, zonder jullie was dit boekje er absoluut niet 
geweest.
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Veel dank ook aan alle chirurgen ter plaatse die de studie hebben geïntroduceerd, onder-
steund en verbeterd: Joost Klaase, Erik Manusama, Huub van der Mijle, Peter Baas, Wen-
dy Kelder, Edwin van der Zaag, Bart van Ooijen, Koop Bosscha, Grard Nieuwenhuijzen, 
Andreas Marinelli, Bas Lamme, Rob Oostenbroek en Dareczka Wasowicz. Wat leuk en 
bijzonder, Joost Klaase, dat je mijn opleider bent van wie ik in het chirurgisch vak veel 
leren kan, en dat je in mijn oppositie wil plaatsnemen.

De CEAwatch software is oorspronkelijk ontwikkeld door Hidde Nijboer en Klaas Ha-
venga. Klaas heeft de naam CEAwatch bedacht. De software is opnieuw gemaakt voor 
deze studie door André Kuipers en Bas de Reuver van het Trial Coordinate Center. 
De software was onmisbaar. Bas, ik zou werkelijk niet weten wat ik zonder je had ge-
moeten. De stamgegevens van alle patiënten mochten wij betrekken uit de Dutch Surgi-
cal Colorectal Audit database; een primeur. Dit scheelde zeeën van tijd en garandeerde 
valide data. Wil Kuipers, Sandro Kromokario, Peter Kloosterhof en Erik van Delden veel 
dank voor alle behulpzaamheid hierbij.



197 

Dankwoord en Nawoord

Nawoord

Een lezer ben ik van jongs af aan, een schrijver ben ik nooit geweest. Het lijkt mij zeer 
waarschijnlijk dat dit het enige boek is dat ik ooit schrijven zal en in die overtuiging richt ik 
het woord graag nog even tot de lezers. De periode van totstandkoming van dit boekje valt 
samen met veel persoonlijke ervaringen. Ik vind het heel leuk om daar hier bij stil te staan.

Op de vrijdag dat Theo me vroeg om het onderzoek op te pakken in het kader 
van een promotietraject besprak ik dat die avond met Pieter Laurens, Christofoor en 
Grieteke, onder het genot van een glas rode wijn. Wat hebben we daar vaak in de tuin 
van Kloosterstraat 6 zitten kletsen en filosoferen en wat een rust ging daar altijd van uit. 
Het geeft mij nog steeds een speciaal gevoel dat wij in dat huisje hebben kunnen wonen 
en de Oranjebuurt is ook de omgeving die voor mij het “er gaat niets boven Groningen” 
belichaamt. Dat gevoel is onherroepelijk verbonden met het proefschrift en denkend aan 
het onderzoek zie ik dan ook al het goede van Groningen aan mij voorbij trekken. Klinkt 
wat al te mijmerend, maar zo is het echt. Dit doet me direct denken aan de dineetjes aan 
de Kijk in t Jatstraat bij Carolien, in de “oude” keuken. Altijd gesprekken die ergens over 
gaan, altijd gezellig en altijd de heerlijkste gerechten en toetjes.

Ik herinner mij in  dit kader ook heel goed de zomer voorafgaand aan mijn 
afstuderen. Als keuze-coassistent maakte ik lange dagen in  het Martini, maar het was 
nooit te laat om nog even langs Gyas te fietsen om samen met Louise en Nele een bootje 
in het water te leggen. Roeien, wat een passie is het geworden door het wedstrijdjaar met 
Noortje, Eva, Nele, Marije, Jeroen en Louise. Na mijn afstuderen ging ik “over” naar de 
Hunze waar Helma, Eveline en Iris aansloten; we zijn van een verwaaide Martini Regatta 
in 2005 tot winst in het DVA-veld op de Head of the River gekomen in 2014. Nele was 
er altijd bij. En dan heb ik het voor het gemak nog niet eens over alle hardloopsessies, 
ergometersessies, faute veesden en Oktoberfesten. Nele, ik vind het echt te gek dat je door 
weer en wind mijn paranimf bent! Mijn roeiactiviteiten culmineerden in een waar eat-
sleep-row-repeat op de Masters in München 2014, in het supertentje van Eveline. Eveline, 
ik hoop dat ik snel nog eens met jou in een tentje mag want wat was dat knus. Maar in de 
camper met Helma erbij (voor de oplettende lezer: dat is de Helma uit hoofdstuk 9!) lijkt 
me ook awesome.

Een nawoord zonder mij direct te richten tot Nina is natuurlijk geen nawoord. 
Mijn hartsvriendin sinds 27 jaar (door een koppelactie van jouw moeder) en uiteraard 
als paranimf aan mijn zijde op de grote dag. We zijn in heel veel dingen heel verschillend 
hè…dankzij of ondanks dat voel ik me tot in mijn ziel zeer met je verbonden. Zonder 
meer draag je bij aan mijn levensgeluk.

In 2010 begon ik aan het onderzoek, in een mooie constructie die werd aangebo-
den door het UMCG: de ene maand onderzoeker, de volgende maand praktiserend arts, 
dan weer onderzoeker, enzovoorts. Het gaf mij de kans om snel stappen te zetten met het 
onderzoek (METC aanvraag bijvoorbeeld, wat een tijdrovend klusje, en dan “locale uit-
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voerbaarheid” voor 11 ziekenhuizen…) maar ook ervaring op te doen als arts-assistent. 
Mijn hart lag bij het klinische werk en na een jaartje zegde ik de 50/50 constructie vaarwel 
om fulltime arts te worden en het onderzoek “ernaast” te doen. In 2012 mocht ik na 
een jaartje buffelen in Zwolle met de opleiding Heelkunde aanvangen in Groningen en 
vertrok eind 2013 naar Enschede. Ik ben een goede arts en doe mijn stinkende best om 
een goed chirurg te worden en ben heel dankbaar voor alle inspanningen die iedereen 
daarvoor levert.

Ik voel me in alle keuzes die ik heb gemaakt gesteund door mijn lieve familie. 
Mam, je bent er altijd voor me en van jou heb ik geleerd dat angst een slechte raadgever 
is. Pa, papadoc, wat heb jij toch veel liefde in je en loop je over van enthousiasme voor 
alles wat ik aanvang. Sophie, sis, ik hou van je – wat tof dat we nog dichter bij elkaar staan 
nadat we samen zwanger waren en nu altijd over kindjes kunnen kletsen. Lucas, lieve 
mooie man, wat ben ik trots op je. En Marnix, levenskunstenaar, jij bent voor het geluk 
geboren. Leusden is altijd een veilige thuishaven waar iedereen zichzelf is.

De laatste woorden zijn natuurlijk gericht aan de liefde van mijn leven Pieter 
Laurens; zonder meer het beste dat Groningen ooit heeft voortgebracht. Samen met jou 
en de lieve kleine Valerie kan ik de hele wereld aan.




