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Dankwoord

Het is af! Na jarenlang studies opzetten, data verzamelen, schrijven en schaven aan artikelen, 

submitten, teleurstellingen verwerken en overwinningen vieren, is dan toch het moment 

gekomen waar menig promovendus over mijmert terwijl hij de boekjes doorbladert van 

degenen die hem voorgingen: het dankwoord. 

Prof dr. R.J. Porte, beste Robert, al in 2006 stapte ik jouw kamer binnen met de vraag 

of je misschien een geschikt project wist voor een wetenschappelijke stage. Met hulp van dr. 

Carlijn Buis stuurde je me naar de Mayo Clinic en ging het spreekwoordelijke balletje rollen. 

In de jaren die volgden hebben we meerdere projecten bedacht die niet allemaal succesvol 

konden worden afgerond (alle ratten gingen dood zónder cholangiocarcinoom!), maar jij 

bleef onverhoopt optimistisch en enthousiast. Je toewijding, ongelooflijke denksnelheid en 

inventiviteit strekken tot voorbeeld en zijn essentieel geweest voor dit proefschrift. Dank 

daarvoor!

Prof. dr. A.S.H. Gouw, beste Annette, tot vermoeiends toe heb ik bij je aangeklopt met al 

mijn vragen en verzoeken, maar kon altijd rekenen op een warm welkom. Dank voor je ideeën, 

correcties en de vele, vele coupes die je hebt gescoord. Zonder jou waren veel hoofdstukken 

niet mogelijk geweest. 

Dr. C.B. Rosen, dear Charles, thank you for giving me the opportunity to conduct research 

in the Mayo Clinic and your personal involvement in our project. It has been the basis for this 

thesis en very important for my career. 

Beoordelingscommissie, Prof. dr. E. Heineman, Prof. dr. C.H.C. Dejong en Prof. 

dr. R.K. Weersma, hartelijk dank voor de bereidwilligheid om de wetenschappelijke waarde 

van dit proefschrift te toetsen. 

Medeauteurs, drs. Alix Matton, dr. Andrie Westerkamp en dr. Jimme Wiggers, 

onderzoek doen, kun je niet alleen. Het is enorm prettig om samen met iemand aan een studie 

te werken en elkaar te helpen en aan te scherpen. Dank voor de samenwerking! 
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ELITA board and ELTR collaborators, thank you for allowing us to use the ELTR 

database and providing us with all the additional data to carry out an interesting study. 

HPB- en Levertransplantatiechirurgen in het UMCG, dr. Paul Peeters, dr. Koert 

de Jong, dr. Ger Sieders, dr. Marieke de Boer, drs. Ruben de Kleine en dr. Joris 

Erdmann, zonder jullie geen proefschrift want uiteraard zijn veel van de studies gebaseerd 

op de Groningse kliniek waar jullie dagelijks met een ongelooflijke expertise, toewijding 

en uithoudingsvermogen hoogcomplexe patiëntenzorg verrichten. Daarnaast dank voor de 

directe betrokkenheid als medeauteurs. 

Dr. Wendy Kelder, dr. Johan Lange, dr. Robert van Ginkel en dr. Peter Baas, 

promotie en opleiding hebben bij mij synchroon gelopen en ten tijde van het voltooien van 

dit proefschrift heb ik ook mijn opleiding afgerond. Een alinea is veel te kort om recht te doen 

aan jullie bijdrage aan mijn vorming tot chirurg. In ieder geval ook dank voor de steun en 

motivatie om het onderzoek af te ronden. 

Ondanks het feit dat het gewilde “C-briefje” in handen is, blijft er nog zoveel te leren. Ik dank 

de Chirurgencoöperatie voor Oost Nederland (ZGT Almelo, ZGT Hengelo en Röpcke-

Zweersziekenhuis Hardenberg) dat ik binnen haar gelederen mijn training mag voortzetten 

als fellow GE-chirurgie. 

Assistenten in het UMCG en het Martini Ziekenhuis, dank voor de mooie 

opleidingsjaren!

Door de lange dagen, het harde werken en de diensten, ontstaat er in korte tijd vaak een 

hechte band en dat heb ik altijd erg gewaardeerd. Ik wil met name David Nellensteijn, 

Nienke Warnaar, Lucas Been, Ruby Krol, Arvid Munzebrock en Kirsten Kuizenga 

noemen, die mijn eerste schreden op het chirurgische pad hebben begeleid. Ik heb geprobeerd 

in jullie voetsporen te treden. 

De HHvdGK, Joost Wassink, Herman de Boer, René Koele, Arend Streng, Dirk 

Bosch en Joris van der Meijden, vrienden vanaf het knikkeren op het schoolplein. We 

hebben alles met elkaar meegemaakt en het is altijd feest als we elkaar zien. Laat dat nog heel 

lang zo blijven!
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Paranimfen, Drs. H.P.A.M. Poos en drs. S. van Laarhoven, beste Jeroen en Stijn, 

gedrieën trokken we op tijdens onze opleiding; afzonderlijk in de periferie, maar verenigd in 

de academie. Van Jeroen heb ik geleerd om altijd en voor alles een plan te hebben en van Stijn 

om me vooral niet druk te maken. Een traumachirurg en een HPB chirurg; het is een eer jullie 

aan mijn zijde te hebben staan.

Ik heb het geluk gehad te mogen opgroeien in een warm en hecht gezin en wil mijn ouders,  

Anneke & Rutger, Pieter & Weija en Tom & Hanna bedanken voor hun steun en 

vertrouwen én de broodnodige relativering. Ook de “Lammen” wil ik bedanken voor de goede 

band die we hebben en voor het feit dat ze zeer ruimhartig iemand van mijn geringe lengte 

hebben opgenomen in hun familie. 

Lieve Machteld, sinds 2002 zijn wij een match made in heaven (letterlijk!). We waren net 

student toen we elkaar leerden kennen en zouden het destijds hilarisch hebben gevonden als 

we geweten hadden dat we 14 jaar later samen een koophuis (net verkocht), twee fantastische 

zoons (Gijs en Olivier) en een stationwagen zouden hebben. Dank voor je geduld, begrip en 

aanmoediging als ik, naast alle diensten, weer eens een avond cerebraal afwezig was. En mocht 

je ooit je carrière als GZ-psycholoog nog meer diepgang willen geven door een promotietraject 

in te stappen, dan moet je weten dat ik er alles aan zal doen om je tegen te houden. 




