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Dankwoord 
 
Prof. dr . E.G.E. de Vries, beste Liesbeth,  
In mijn ‘psion’ stond op 11 juni 1998: “Prof. De Vries 12.30 uur Kidney Alley”. Dat 
was de eerste keer dat wij bij elkaar kwamen. Na een korte gedachtewisseling schreef je 
10 punten op, tekende er een kader omheen en zei: “dit moet je boekje worden”. Er 
volgde een vliegende start. Het lijstje van 10 wilde redelijk vlotten totdat in juli 2000, 
vlak voor een vrij-geplande werkperiode van 4 maanden, een ingrijpende gebeurtenis 
het onderzoek van mijn kant vrijwel stil legde. Met enige regelmaat informeerde je of ik 
nog verder wilde gaan met het onderzoek en waar je me mee kon helpen. Je was 
geduldig waarbij je wel duidelijk aangaf dat het promotieonderzoek niet, zoals je het 
verwoordde, “een etterende wond” moest worden. Dat is taal die een chirurg begrijpt. 
De wond is intussen gesloten. Het lijstje van 10 van het begin is grotendeels zo geble-
ven. Jouw commentaren waren zakelijk en to the point en altijd duidelijk. Ik ben je zeer 
dankbaar en zie het als een voorrecht om jou als promotor te hebben. 
  
Dr. P.H.B. Willemse, beste Pax,  
Jouw rust en relativerend vermogen heb ik bijzonder gewaardeerd. Het terugsturen van 
commentaren ging in hoog tempo. Je record is binnen 10 uur! Het heeft er mede voor 
gezorgd dat ik ‘op tijd’ klaar was. Jouw commentaren waren tekstueel altijd scherp en 
doordacht. Menigmaal wist je met een minieme wijziging een zin twee maal zoveel 
zeggingskracht te geven. Een wisselend aantal balpenstipjes in de kantlijn of onderaan 
de bladzijde als stille getuigen van je denkproces. Vaak dacht ik bij het lezen van jouw 
commentaar: “Precies dát bedoelde ik te zeggen.” Toen ik laatst je kamer niet meer kon 
vinden, wist ik dat ik mijn tijd in het AZG (inmiddels UMCG) moest afronden. 
 
Dr. I.P. Kema, beste Ido,  
Onze gesprekken over het onderzoek en gerelateerde onderwerpen zijn mij dierbaar. 
Met je vriendelijkheid en behulpzaamheid wist je steeds de juiste toon te zetten. Jouw 
kenmerkende eigenschappen kon ik ook herkennen in jouw laboratorium. Toen ik bij 
de start van het onderzoek op een ochtend één van de laboranten 3 liter urine overhan-
digde werd er niets tegen mij gezegd. De volgende dag kwam ik met een dubbele 
hoeveelheid. Ik ontmoette een glimlach en er werd mij voorzichtig meegedeeld dat het 
toch meer gebruikelijk was om een monster in te leveren met opgave van het volume in 
plaats van al die potten. Die kalme welwillendheid lijkt zo gewoon maar blijkt elders zo 
vaak niet aanwezig. Ik kan niet anders denken dan dat jij daar een rol in speelt. Alle 
medewerkers van het laboratorium, in het bijzonder de analisten Enge Venekamp-
Hoolsema en Herman Velvis; heel hartelijk dank voor jullie hulp. 
 
Dr. R.C.J. Verschueren, beste René, 
Het is een gemis dat je er niet bent bij deze afronding en de promotie. Ik heb veel van 
je geleerd. Wanneer ik als ouderejaars assistent een “moeilijke buik” moest behandelen 
en ik, ondanks dat jij geen dienst had, je advies onmisbaar vond was jij telefonisch altijd 
bereid om mij te coachen. Je steun bij het ochtendrapport de volgende morgen wanneer 
dit onderonsje bekend werd, was altijd onvoorwaardelijk en werd vergezeld van een 
knipoog en een ingehouden glimlach. Je kennis en kunde heb je altijd met enthousiasme 
overgedragen op je pupillen. Dank voor je inzet om het chirurgische deel van dit boekje 
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te laten slagen. In het Deventer Ziekenhuis zijn veel oud-assistenten uit Groningen. We 
hebben het nog vaak over je…… 
 
De beoordelingscommissie bestaande uit Prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes, Prof. dr. H. 
Hollema en Prof. dr. T. Wiggers ben ik dank verschuldigd voor het beoordelen van het 
proefschrift. 
 
Dr. Rebecca Fokkema en Drs. Anouk van der Horst wil ik bedanken voor hun hulp bij 
het verzamelen van de data. Bij een aantal grafieken had ik jullie hulp hard nodig. Van 
Rebecca heb ik geleerd hoe je excelgrafieken zodanig kunt oppoetsen dat het net lijkt of 
Word en Excel  écht compatibel zijn. 
 
Dr A.J Smit en dr. J.A. Gietema, beste Andries en Jourik,  
Dank voor de opzet en commentariëren van het vaatlabonderzoek. Zonder jullie hulp 
was dit onderdeel niet tot stand gekomen. 
 
Anne van Gessel bedankt voor je inzet voor het onderzoek op het vaatlab en het voor 
een chirurg begrijpelijk presenteren van de data.  
 
Dr. H. Buikema en dr. S.A. Nelemans, beste Hendrik en Ad, 
Het heeft even geduurd, niet alleen van mijn kant. Het geheel overziende blijkt het 
onderzoek op jullie afdeling waarschijnlijk de verklarende de link te zijn tussen “kliniek” 
en onderzoek op het vaatlab. Hopelijk heeft het een vervolg.  
 
Gretha Beuker en Bianca Smit wil ik bijzonder bedanken voor hun steun. Altijd 
aanspreekbaar, altijd hulpvaardig en opgewekt. Fijn om jullie op het secretariaat te 
kunnen bellen met vragen wanneer anderen het te druk hebben.  
 
Beste vakgroepvrienden in Deventer, 
Veel dank voor jullie steun bij het afronden van het onderzoek. De maand vrijaf in 
2002 was net het zetje dat ik nodig had om een belangrijk/omvangrijk deel te analyse-
ren. De rest was voornamelijk afronden.  
 
Roger van der Wal en Han Dietz, bedankt voor jullie hulp met de softwareprogram-
ma’s. Goed gereedschap is het halve werk. 
 
Mijn ouders wil ik bedanken voor hun steun en de mogelijkheden om mij te ontplooi-
en. Jullie belangstelling en vertrouwen zijn stimulerend. 
 
Lieve, lieve Margreet, mijn onlosmakelijke maatje en richting in mijn leven. We zijn er 
zeker van dat God ons bij elkaar heeft gevoegd. Je hebt een zware tijd achter de rug. 
Gelukkig kunnen we voorzichtig opademen. Jouw promotieonderzoek dwingt bij mij 
veel respect af. Waar een trein met verschillende wagons vaak als metafoor wordt 
gebruikt voor een onderzoekslijn, heb jij zèlf een trein in beweging gezet. Ik ben slechts 
door iemand op een wagonnetje van de voortrazende carcinoïdtrein gezet. Hoewel we 
op verschillende treinen zitten, gaat het lukken om op dezelfde dag op het station aan te 
komen. Je zult daar nog wel 6 uurtjes op me moeten wachten.  




