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DANKWOORD 

 

Mijn boekje is eindelijk af. Ik hou van reizen, maar deze reis duurde wel erg lang; volgens 
sommige berekeningen meer dan 10 jaar. Graag wil ik iedereen bedanken, die op een of 
andere manier tijdens de reis heeft bijgedragen aan dit proefschrift. Een aantal mensen 
wil ik in het bijzonder noemen. 

 

Allereerst (em.) prof. dr. Maarten J.H. Slooff. Professor, onze gezamenlijke reis in 2007 
naar de ILTS consensus-bijeenkomst in Parijs over extended criteria donors geeft heel 
goed de ‘reis’ weer, die de totstandkoming van dit proefschrift was. Nadat ons vliegtuig in 
Eelde niet kon opstijgen vanwege dichte mist, besloten we met de taxi naar Schiphol te 
gaan om onze vlucht alsnog te halen. We kwamen echter urenlang muurvast te zitten 
vanwege een kettingbotsing in de mist op de A7. De reis was uiterst aangenaam, de 
gesprekken varieerden van zakelijk tot persoonlijk en een deel van de tijd lazen we 
meegebrachte stukken. Je probeerde me onderweg wat (vaderlijke) wijsheden bij te 
brengen. De reis duurde uiteindelijk veel langer dan vooraf gedacht en de chauffeur 
moest af en toe worden bijgestuurd. We kwamen uiteindelijk uit de mist en voordat we 
het wisten zaten we in het vliegtuig en landden we op Paris Charles de Gaulle. De reis van 
negen uur was voorbijgevlogen. 
De ingreep vorig jaar was noodzakelijk om het proefschrift eindelijk afgerond te krijgen. 
Ik ben blij dat ik de eerste (en laatste) niet-medische promovendus van je ben. Dank voor 
de mooie jaren en de vele warme woorden. 
 

Prof. dr. Robert J. Porte. Beste Robert, jij bent later in het promotietraject aangesloten 
als promotor, maar je was al wel inhoudelijk betrokken bij verschillende eerdere 
publicaties. Dank voor je scherpe commentaar, waarmee je altijd de kern van de zaak 
weet te raken. Ook bedankt voor het aanbrengen van de nodige focus in de artikelen en 
het proefschrift. 

 

De leescommissie, prof. dr. Ian Alwayn, prof. dr. Erik Buskens en prof. dr. Gerard Dijkstra, 
wil ik bedanken voor hun beoordeling van het proefschrift. 

 

Dank aan het College voor Zorgverzekeringen (nu: Zorginstituut Nederland) en het UMCG 
voor het financieren van het onderzoek, dat de basis was voor de artikelen uit dit 
proefschrift. 

 

Dank aan de medisch specialisten en paramedici uit de levertransplantatieprogramma’s 
van het UMCG, Erasmus MC en LUMC die meegewerkt hebben aan de COLT-studie. Het 
meemaken van de vele facetten van een levertransplantatie heeft mijn waardering voor 
jullie kennis en vaardigheden vergroot. Ik heb respect voor de toewijding waarmee jullie 
dit werk doen. 
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Tijdens de looptijd van de studie waren Cees, Danielle, Ernst en Sjirk de 
transplantatiecoördinatoren in het UMCG. Dank voor jullie hulp bij de dataverzameling. 

 

De ondersteuners van de HPB-Chirurgie, MDL en TCC wil ik bedanken voor het faciliteren 
van de totstandkoming van het proefschrift, van afspraken maken en dataverzameling tot 
het bouwen van de databases. Met name wil ik Linda, Thea en René noemen. 

 

Naast het meemaken van de verschillende aspecten van een levertransplantatie was het 
meemaken van verschillende congressen ook een belevenis. Carlijn, Danielle, Ellen, Ger, 
Harm, Ilona, Margijske, Marieke, Michael, Nienke, Robert, Ruben en Sander bedankt voor 
de mooie tijd. 

Carlijn: Fijn dat ik af en toe mee mag kijken waar een ziekenhuis echt om draait. 

 

Jan Bottema: Dank voor de vele, vele uren, die besteed zijn aan de dataverzameling voor 
de COLT-studie en de daarmee verbonden reizen naar het Erasmus MC en LUMC. En dat je 
de meer dan 2000 (!) e-mails, die ik je in de loop van de jaren stuurde, altijd adequaat 
beantwoordde. 

 

Mijn eerste stappen op het gebied van onderzoek zijn gezet bij het MTA-bureau. Dank aan 
Agnes, Ans, Dennis, Els, Fransien, Henk, Karin, Mark, Riëtte en Wendy voor de leerzame 
periode op het gebied van statistiek en methodologie. Dit ‘gereedschap’ heeft ook veel 
waarde in andersoortig werk. Bedankt voor de leuke tijd op congressen en symposia. 

Els: Helaas heb je niet het hele traject meegemaakt, maar jij was de drijvende kracht 
achter de eerste fase. 

 

Onderzoek is teamwork. Ik wil dan ook de mede-auteurs van de artikelen in dit 
proefschrift, die nog niet eerder genoemd zijn, bedanken. Aad van den Berg, Bart van 
Hoek, Geert Kazemier, Herman Hendriks, Herold Metselaar, Jan Ringers, Jasper Bekker, 
Jeroen Dubbeld, Koert de Jong, Marcel Albers, Michael Christensen, Mikael Asmussen, 
Patrick van Rheenen, Rianne van Rijn, Stijn van Laarhoven, Sven Ploem en Ton Lisman, 
bedankt. 

 

Annemaaike, Anjette, Sébastien en Rick, trainees UMCG Next. Dank voor de vele 
reflectiemomenten en vragen, die voor mij minstens zo leerzaam waren als voor jullie. 

 

De Raad van Bestuur van het UMCG in de afgelopen jaren, Ate, Bert, Frans, Folkert, Henk, 
Jos en Marian. Dank voor de leerzame en plezierige werkomgeving en de mogelijkheid om 
dit proefschrift af te maken. Jos, toen je me aannam als onderzoeker ruim 13 jaar 
geleden gaf je al aan dat ik, “als ik klaar was met onderzoek doen”, wel bij jou in de 
beleidsstaf kon komen. Het tweede is al vrij snel gebeurd, nu ook eindelijk het eerste. 
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Secretaresses Raad van Bestuur: Ann, Anna, Annette, Geke, Heleen, Helma en Nelleke. 
Dank voor de fijne omgeving waar ik dagelijks in mag werken. 

Nelleke: Dit boek beveel ik je niet aan, maar dat we nog maar veel andere boeken mogen 
bespreken. 

 

Huidige en voormalige collega’s bij de UMC-staf: Aat, Antoinette, Arjan, Edwina, Froukje, 
Gera, Ineke, Liza, Riëtte, Simona, Tanja, Victor en Wilma. 

Aat: Je bent één van de grondleggers van de financiering van het onderzoek dat 
uiteindelijk heeft geleid tot dit proefschrift. Dank daarvoor en voor alle informatie, die 
nog ergens in jouw lade of hoofd te vinden is over de organisatie, vergunningen en 
financiering van orgaantransplantatie. 

Victor: Dank dat je me de ruimte gaf om dit proefschrift af te ronden. 

 

Ook nog enkele andere collega’s waar ik regelmatig mee samenwerk(te) wil ik met name 
noemen: Corine, Erik, Ernst, Frits, Herma, Marco, Mark, Nienke, Oc, Peter, Pieter en 
Terry. Bedankt voor de interesse! 

 

Mireille: Geregeld hangen we vrijdag aan de telefoon om te zorgen dat alles soepel loopt. 
Dank voor jouw bijdrage aan de logistiek rond de proefschriften. 

Koos: Zonder jouw vervanging had het waarschijnlijk nog langer geduurd. Dat we nog veel 
linguïstisch uitmuntende gesprekken mogen hebben en de wereldproblematiek mogen 
oplossen. Hoe moeilijk kan het zijn? En dat Cramer & Van der Hilst Inc. een groot succes 
mag worden. We zijn begonnen met een vliegende start! 

Mariella: Je bent mijn naaste collega en we zijn, zoals je zelf ook al eerder opmerkte, 
opmerkelijk aanvullend. Leuk om te zien dat onze analyses rondom de Raad van Bestuur 
bijna altijd gelijk zijn. Dank dat je soms RvB-diensten van me hebt overgenomen als ik 
iets moest doen aan mijn proefschrift. 

 

Fukui Takayasu: Having a Japanese friend is a special thing. Strolling through Harajuku, 
Malmö or Malakka is always a pleasure with you. At your parties with over 10 nationalities 
I met some nice (and strange) people, some even from Holland. Sorry for all the Dutch 
rudeness the last decades and brace yourself for some more. Let’s meet more often on 
nice locations together with Tjalling. 

 

Aad, Bastiaan, Dion, Edwin en Ivor; KPN-researchvrienden. Sinds A119 in 2001 een 
vriendengroep. Jarenlang kwam de vraag naar de stand van mijn proefschrift. Ook was er 
twijfel of het proefschrift überhaupt bestond. Hier is ie dan! Wees gerust, de gebruikte 
database is door professionals gemaakt. Binnenkort C&C? 
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Danielle, Fransien en Sander: Dank voor de vele geslaagde diners en avonden in de periode 
van het MTA-bureau, waarin we vragen stelden, lachten en huilden om de vele life-events 
die bij deze fase van het leven horen. Het voelde vaak als een voortzetting van mijn 
studententijd. Inmiddels zijn we allemaal verantwoordelijke ouders, dus het is toch goed 
gekomen. 

Sander (en ook een beetje Ellen): Samen hebben we bijna alle werelddelen bezocht en 
prachtige dingen meegemaakt in verre landen. Succes met je nieuwe activiteit! 

Lieve Daan: Bedankt dat je mijn paranimf wilde zijn. Jouw organisatietalent zorgde voor 
het soepel en snel regelen van de praktische zaken rond de promotie. Hopelijk worden je 
nieuwe activiteiten een succes, zodat we straks met de helikopter naar Zwolle kunnen. 

Lieve Fransien: Bedankt voor de gezellige tijd als kamergenoot toen je jouw onderzoek 
deed in Groningen. Jouw paranimf zijn vond ik fantastisch, bedankt dat je ook mijn 
paranimf wilde zijn. De ganzenpas moet nu goed komen! 

Paranimfen: Laten we de etentjes in Zwolle vooral continueren. 

 

Mijn klaverjasvrienden met wie op menige plaats in de wereld een kaartje is gelegd. Al 
ruim mijn halve leven reis ik met jullie rond, van Tsjernobyl tot Tanger en van Minsk tot 
Buzludzha. 

Roel: Uit de klaverjasstatistieken blijkt dat wij samen de meeste punten halen. Laten we 
dit voortzetten in de komende decennia. Het is goed om met jou in het Oostblok of op de 
Balkan te zijn. Waarschijnlijk is het dankzij jou dat ik me overal veilig voel (behalve in de 
auto ☺). 

Nico: Eindelijk ook één boek terug na de verschillende die jij hebt geschreven. Dank voor 
je goede commentaar op de draft-versie. Maar bovenal dank voor de talloze geanimeerde 
gesprekken die we hebben gehad de afgelopen decennia. Mijn taalvaardigheid en 
vocabulaire zijn aantoonbaar gegroeid door onze conversaties. Op naar ons volgende 
urban exploring doel! 

Tjalling: Dank voor het corrigeren van de lay-out van dit proefschrift. Alleen met Irene 
heb ik meer reizen gemaakt dan met jou. Dat we nog vele gesprekken op hoog niveau 
mogen voeren en vele, vele nog niet door het massatoerisme ontdekte, landen, streken en 
steden mogen bezoeken. De stelling van Susan Sontag lijkt me op ons van toepassing. Op 
naar de 100 landen! 

 

Alle lieve vrienden en familie die ik niet genoemd heb en die op feestjes en partijen met 
oprechte belangstelling informeerden naar de stand van zaken en steun gaven, bedankt! 

 

Oude opa: Ik ben benieuwd naar je mening over de kwaliteit van het drukwerk. 

 

Dear opa Jack: Still having a grandfather at my age is a bless, but having a grandfather 
across the Pond is unfortunate at times like this. Hoping to see you soon. 
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Lieve Fred en Gina: Dank voor de support van het gezin, zoals de dinsdag-kinderopvang en 
‘Chez Fred’. Mede dankzij jullie inzet kunnen we goed functioneren als gezin, wat ten 
goede is gekomen aan dit proefschrift. 

 

Lieve Marjon, Jorrit, Julia, Vincent, Vitzli, en Laura: Jullie vraag naar een feestje wordt 
binnenkort gehonoreerd. 

 

Lieve Martin, Kirsten, Robert, Deborah en kids. Martin en Robert: Ik ben blij jullie als 
broertjes te hebben. 

 

Lieve Henk en Gerda: Bedankt voor de goede basis waarop verder gebouwd kon worden. 

 

Lieve Abe en Gerda: Dank voor de oprechte interesse en aandacht voor de kinderen, Irene 
en mij. Abe, binnenkort hebben we evenveel reizen gemaakt… 

 

Lieve Ivonne: Niet zo grote, maar wel sterke indo-vrouw. Mama, met name dankzij jou 
ben ik toegerust om te kunnen promoveren. Dank voor de onaflatende liefde en interesse 
in de kinderen, Irene en mij. Aan jou is dit proefschrift opgedragen. 

 

Mijn allerliefste Irene: Gelukkig bestond de afgelopen periode voor het overgrote deel uit 
tijd die niet aan dit proefschrift is besteed. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik die tijd met jou 
heb mogen doorbrengen. Ik hou van je. 

Lieve Linde, Jenthe en Nils. Jullie zijn alle drie geboren in de periode dat ik met dit 
proefschrift bezig was. Ik ben blij dat ik gekozen heb veel tijd samen met jullie te 
besteden aan leuke (fantasy)boeken lezen, spelletjes spelen en lego bouwen. Laten we 
daar vooral mee doorgaan. Lieve, slimme kinderen, ik ben trots op jullie en hou van jullie! 
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