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Dankwoord	 	



	
	

Toen	 ik	 in	 2014	 het	 geluk	 had	 in	 het	 studenten	 leverteam	 te	 worden	 aangenomen,	

merkte	 ik	 meteen	 hoe	 warm	 en	 stimulerend	 het	 onderzoeksklimaat	 binnen	 de	

onderzoeksgroep	rondom	de	leverperfusie	was.	Teamwork	heeft	altijd	voorop	gestaan;	

gezamenlijk	werden	projecten	vlot	en	meestal	succesvol	 tot	een	einde	gebracht.	Het	 is	

een	 groot	 voorrecht	 om	 de	 afgelopen	 jaren	 in	 deze	 omgeving	 te	 hebben	 mogen	

functioneren	 waarin	 ik	 veel	 heb	 kunnen	 opsteken	 van	 de	 chirurgen,	 hepatologen	 en	

bovenal	de	andere	promovendi.	Dit	proefschrift	voelt	voor	mij	niet	als	het	einde	van	een	

tijdperk,	maar	als	een	eerste	traptrede.		

Professor	dr.	R.J.	Porte,	beste	Robert,	wat	ben	ik	ontzettend	dankbaar	voor	alle	kansen	

en	vrijheid	die	je	mij	de	afgelopen	jaren	geboden	hebt.	Ik	heb	heel	veel	respect	voor	hoe	

je	 dag	 in	 dag	 uit	 het	 hoogst	 haalbare	 nastreeft	 en	 nooit	 akkoord	 zal	 gaan	 met	 een	

binnenbocht.	In	de	communicatie	zijn	we	allebei	graag	‘kort	en	bondig’.	Je	afspraken	met	

andere	promovendi	 liepen	vaak	uit,	maar	 ik	 stond	meestal	binnen	de	helft	 van	de	 tijd	

weer	buiten.	Hoop	maar	dat	hier	geldt	zoals	Milan	Kundera	ooit	 treffend	schreef:	“You	

can't	 measure	 the	 mutual	 affection	 of	 two	 human	 beings	 by	 the	 number	 of	 words	 they	

exchange”…	We	hebben	veel	meegemaakt	afgelopen	jaren:	van	moedeloze	momenten	bij	

afgekeurde	 levers	 na	 urenlange	 NMP’s	 tot	 het	 aanschouwen	 van	 ischemie-vrije	

levertransplantatie	 in	Guangzhou.	Er	 zijn	nog	veel	 ideeën	over	en	 ik	hoop	dat	 ik	 je	de	

komende	jaren	kan	blijven	bijstaan	bij	de	uitvoering	van	hiervan.	Ik	had	me	geen	betere	

promotor	kunnen	wensen.		

Professor	dr.	T.	Lisman,	Ton,	ondanks	dat	ik	naar	jouw	wetenschappelijke	maatstaven	

hoogstwaarschijnlijk	niet	de	ideale	promovendus	was,	heb	je	mij	met	veel	enthousiasme	

gesteund.	 Je	 bent	 een	 kundig	 voorbeeld	 van	 denken	 in	 oplossingen	 in	 plaats	 van	

problemen.	 Je	 scherpe	 analyses	 hebben	 mij	 regelmatig	 uit	 de	 klinische/praktische	

tunnelvisie	 gehaald.	 Ik	 hoop	 dat	 we	 gezamenlijk	 de	 komende	 jaren	 het	 project	 met	

bloedsamenstelling/stolling/endotheelactivatie	 en	 de	 link	met	 NAS	 verder	 uit	 kunnen	

werken.	Dank	voor	je	support!		

Dr.	V.E.	de	Meijer,	Vincent,	wat	ben	ik	onder	de	indruk	van	wat	je	in	de	afgelopen	jaren	

in	 het	 UMCG	 al	 bereikt	 hebt	 met	 je	 enorme	 ambitie!	 Met	 inmiddels	 je	 geaccepteerde	

Veni-aanvraag	op	zak	weet	ik	zeker	dat	je	heel	veel	zal	bereiken	komende	jaren.	Ik	vond	

het	erg	fijn	dat	we	vanuit	onze	werkplekken	elkaar	konden	zien	en	dat	ik	daardoor	veel	

bij	je	langs	kon	hoppen	voor	overleg.	Dat	hield	de	snelheid	in	onze	projecten	hoog.	Los	



	

van	je	wetenschappelijke	expertise	ben	ik	eveneens	dankbaar	voor	het	feit	dat	ik	met	jou	

en	Robert	 twee	hele	 goede	 chirurgen	 als	 promotores	 heb	 gehad.	Hierdoor	 heb	 ik	 niet	

alleen	 op	wetenschappelijk	 gebied,	maar	 ook	 op	 klinisch	 vlak	 ontzettend	 veel	 kunnen	

leren.	

Beoordelingscommissie:	 Prof.	 H.G.D.	 Leuvenink,	 prof.	 D.	 Monbaliu,	 prof.	 J.K.G.	

Wietasch,	 heel	 veel	 dank	 voor	 jullie	 interesse	 in	 het	 proefschrift	 en	 de	 inhoudelijke	

feedback.		

OLT1	&	OLT2’s:	prof.	dr.	Robert	Porte,	dr.	Marieke	de	Boer,	drs.	Ruben	de	Kleine,	

dr.	Carlijn	Buis,	dr.	Vincent	de	Meijer,	prof.	dr.	Joost	Klaase,	dr.	Maarten	Nijkamp,	

dr.	Frederik	Hoogwater,	ik	ben	ontzettend	dankbaar	dat	jullie	mij	als	18/19/20-jarige	

leverstudent	bij	heel	veel	OLT’s	en	electieve	HPB-operaties	hebben	 laten	assisteren	en	

meekijken.	Dat	heeft	bij	mij	voor	een	hoop	motivatie	gezorgd	voor	dit	promotietraject	en	

het	heeft	het	mij	duidelijk	gemaakt	waar	 in	het	 ziekenhuis	mijn	passie	 ligt.	Bovenal	 is	

door	 jullie	 ondersteuning	 de	 machineperfusie	 in	 de	 afgelopen	 jaren	 volledig	

geïntegreerd	in	het	UMCG!	

Dr.	M.	Fujiyoshi,	dear	Masato,	 I	am	thankful	 for	 the	great	years	we	had	 in	Groningen.	

You	were	 always	 first	 to	 discuss	 ideas	 on	 transplantation	 and	machine	 perfusion	 and	

you	always	provided	me	with	support	on	my	projects.	We	spent	a	lot	of	time	in	the	OPR	

(and	 Burgerking)	 together	 and	 without	 your	 everlasting	 help	 the	 machine	 perfusion	

research	in	the	UMCG	would	have	developed	much	slower.	I	hope	to	be	able	to	come	to	

Japan	again	in	the	coming	years!	

Kantoorgenoten:	 drs.	 M.	 Meerdink,	 drs.	 C.R.	 Hoepel,	 drs.	 S.J.S	 Ruiter,	 drs.	 A.N.	

Tournicourt,	Beste	Mark,	Carlos,	Simeon	en	An,	ik	ben	jullie	dankbaar	dat	jullie	mij	als	

‘benjamin’	 op	 de	 kamer	 accepteerden.	 Het	 heeft	 voor	 mij	 continu	 als	 motivatie	

gefungeerd	om	jullie	klinische	verhalen	te	horen.	Ik	hoop	dat	ik	later	nog	een	keer	onder	

jullie	begeleiding	mag	werken	in	de	kliniek!	

Chirurgisch	 Onderzoeks	 Laboratorium:	 Jacco	 Zwaagstra,	 Petra	 Ottens,	 Jelle	

Adelmeijer,	 Janneke	 Wiersema-Buist.	 Ik	 weet	 niet	 hoe	 vaak	 ik	 Jacco	 heb	 horen	

benadrukken:	 “Otto,	 die	werkt	 hier	 eigenlijk	 nooit”,	 Desondanks	 liggen	 van	 een	 groot	

deel	 van	 mijn	 projecten	 de	 wortels	 in	 het	 COL.	 Ik	 ben	 jullie	 dankbaar	 voor	 de	

behulpzaamheid	 en	 prettige	 werksfeer	 die	 ik	 altijd	 heb	 ervaren.	 Susanne	 Veldhuis,	



	
	

Suus,	heel	veel	dank	voor	je	hulp	bij	het	varkensexperiment	met	Fien	en	mij.	We	waren	

met	name	 in	het	begin	erg	onbeholpen	en	niet	altijd	even	wetenschappelijk,	maar	met	

jouw	hulp	hebben	we	er	een	volwassen	experiment	van	kunnen	maken!		

Kroon	 Vlees	 Groningen:	 Gert,	 Jan,	 Luitzen,	 en	 de	 vele	 anderen	 die	 ervoor	 gezorgd	

hebben	dat	we	 inmiddels	al	redelijk	wat	 jaren	succesvol	varkensexperimenten	kunnen	

uitvoeren:	heel	veel	dank	voor	jullie	hulp	en	gastvrijheid!	

Drs.	M.	van	Reeven,	beste	Marjolein,	wat	we	hebben	toch	een	prettige	samenwerking	

gehad	 ondanks	 de	 obstakels	 die	 we	 zijn	 tegengekomen.	 Het	 meest	 voorkomende	

probleem	kwam	echter	van	mijn	kant:	de	humane-	en	varkensperfusies	die	weer	 in	de	

weg	lagen.	Ik	ben	je	dankbaar	voor	je	geduld	én	drive	waarmee	je	onze	projecten	tot	een	

goed	einde	hebt	weten	te	brengen.	Tevens	veel	dank	aan	dr.	W.G.	Polak,	prof.	dr.	J.N.M.	

IJzermans,	prof.	dr.	I.P.J.	Alwayn,	prof.	dr.	B.	van	Hoek	en	dr.	D.	van	der	Helm	voor	

de	mooie	nationale	samenwerking!		

(Oud)	 transplantatiecoordinatoren	 UMCG,	 beste	 TC’ers,	 heel	 veel	 dank	 voor	 jullie	

hulp	met	het	identificeren	van	potentiële	donoren	voor	NMP!	De	hoogtepunten	van	onze	

samenwerking	 vonden	 echter	 plaats	 in	 de	 late	 uurtjes:	 in	 de	 Poelestraat	 of	 op	 de	

congressen!		

OrganAssist;	Wilfred	den	Hartog,	Arjan	van	der	Plaats,	Ton	Mulderij,	veel	dank	voor	

jullie	 support	 en	 het	 toestaan	 van	 onze	 varkensexperimenten	 waarmee	 we	 voor	 een	

hoop	 gedoe	 hebben	 gezorgd	 aan	 de	 Bornholmstraat..	 Ik	 kijk	 terug	 op	 een	 prettige	

samenwerking.	Emma	Offringa,	Mark	 Slotemaker,	 Ernst	 Buiter,	 Martin	 Kuizenga:	

jullie	 waren	 simpelweg	 geweldig!!	 De	 congressen	 werden	 met	 jullie	 altijd	 een	 groot	

feest,	maar	ook	de	varkensexperimenten.	Er	was	altijd	een	goede	sfeer	en	waar	we	ook	

waren,	jullie	gaven	altijd	een	gevoel	van	‘thuiskomen’.		

Studenten	 van	 leverteam,	 waaronder	 Silke	 Bodewes,	 dank	 voor	 jullie	 inzet	 bij	 het	

organiseren	en	uitvoeren	van	sample-afnames	en	het	verwerken	rondom	de	(perfusie)	

levertransplantaties.		

Orgaanperfusionisten,	 drs.	 Rinse	 Ubbink,	 dr.	 Gert	 Jan	 Pelgrim,	 drs.	 Maureen	

Werner,	 en	 nu	 sinds	 kort	 ook	drs.	Martijn	Haring,	 Veerle	 Lantinga	 en	 Leonie	 van	

Leeuwen;	wat	ben	ik	trots	op	de	resultaten	die	we	de	afgelopen	jaren	behaald	hebben!	



	

Het	 heeft	 de	 nodige	 flexibiliteit	 gekost,	 maar	 jarenlang	 stonden	we	 klaar	 voor	 iedere	

perfusie.	Dank	voor	jullie	teamwork	en	enthousiasme!		

Leveronderzoekers:	dr.	Alix	Matton,	dr.	Laura	Burlage,	drs.	Yvonne	de	Vries,	drs.	

Shanice	Karangwa,	Iris	de	Jong,	ik	realiseer	me	wat	een	ontzettende	luxe	het	is	om	het	

goed	 te	 kunnen	vinden	met	 je	 collega’s.	Alle	 perfusies,	maar	met	name	de	 congressen	

(van	 Bootcongressen	 tot	 Oslo/Seattle/Toronto)	 werden	 geweldige	 ervaringen	 door	

jullie!		

Dr.	R.	van	Rijn,	Rianne,	als	18/19-jarige	jongen	werd	ik	door	Robert	aan	je	gekoppeld	

en	mocht	 ik	 je	wat	gaan	helpen	met	 je	onderzoeken.	Heb	(tot	op	de	dag	van	vandaag)	

ontzettend	 genoten	 van	 je	 indrukwekkende	 puurheid.	 Ik	 ben	 dankbaar	 voor	 je	

vertrouwen	en	de	kansen	die	je	me	hebt	geboden	en	ik	ga	ervan	uit	dat	ik	in	de	toekomst	

nog	veel	van	je	ga	leren.		

Fien	von	Meijenfeldt,	Fien,	wat	hebben	we	een	mooi	varkensexperiment	neergezet	met	

de	 retrograde	 flush	 en	 DNAse	 therapie.	 Lange	 dagen,	 maar	 altijd	 met	 goede	 sfeer	

ondanks	de	soms	 licht	 tragische	resultaten!	Bedankt	voor	de	 fijne	samenwerking	en	 je	

verfrissende	blik	op	zaken	die	voor	mij	voorheen	kraakhelder	leken.		

Drs.	 M.J.M.	 Werner,	 Maureen,	 mede	 onderzoeker	 en	 orgaanperfusionist,	 wat	 ben	 ik	

onder	de	indruk	geweest	van	je	niet	aflatende	opgewektheid.	Zal	je	continue	support	op	

m’n	persoonlijke	dieptepunt	op	de	zeiknatte	Highway	5	van	Vancouver	naar	Seattle	ook	

nooit	 vergeten,	 nog	 steeds	 dankbaar	 voor...	 De	 vele	 nachten	 die	we	 gezamenlijk	 in	 de	

OPR	hebben	doorgebracht	werden	door	jou	een	groot	feest!	Ondanks	dat	we	soms	met	

een	 lege	 energietank	 tóch	 weer	 aan	 een	 NMP	 moesten	 beginnen,	 sleepte	 je	 ons	 er	

allemaal	 doorheen	 met	 je	 optimisme!	 Denk	 dat	 ook	 menig	 donorlever	 door	 jouw	

aanstekelijke	enthousiasme	toch	nét	aan	de	viability	criteria	ging	voldoen…		

Isabel	Brüggenwirth,	Isabel,	wat	hebben	we	veel	meegemaakt	de	afgelopen	jaren.	Van	

eindeloos	 veel	 hardlopen,	 inclusief	 marathon,	 tot	 ontzettend	 veel	 humane-	 en	

varkensperfusies.	 Denk	 nog	 steeds	 dat	 we	 het	 leverperfusierecord	 in	 handen	 hebben	

met	de	combinatie	‘verlengde	DHOPE	varkensexperiment	+	succesvolle	humane	DHOPE-

COR-NMP	procedure’,	waarin	we	van	dinsdag	05:00	 tot	woensdag	18:00	non-stop	 (37	

uur)	 stonden	 te	vlammen.	 Je	bent	altijd	m’n	eerste	aanspreekpunt	geweest	bij	nieuwe	



	
	

(en	 regelmatig	 slechte)	 ideeën	 en	 hersenspinsels	 en	 ik	 hoop	 dat	 dat	 nog	 lang	 zo	mag	

blijven!	

Willem	 Wierbos,	 Willem,	 waar	 menig	 vriendschap	 zou	 lijden	 onder	 de	 vele	

leverperfusies	van	de	afgelopen	 jaren,	hebben	wij	daar	nooit	 last	van	gehad.	Dankbaar	

voor	 je	 support	 en	 trots	 op	 je	 ontwikkeling	 als	 zanger/acteur/poëet	 naast	 je	

geneeskunde	studie.	Vereerd	dat	je	m’n	paranimf	wilt	zijn!	

Dr.	R.B.	van	Leeuwen,	drs.	M.A.	van	Leeuwen-Buinink,	mr.	dr.	B.J.	van	Leeuwen	en	

drs.	C.A.T.	van	Leeuwen;	Roeland,	Marie-Anne,	Barend	en	Claar,	het	heeft	de	afgelopen	

jaren	heel	wat	gekost,	maar	wat	was	het	het	waard!	Heb	van	jongs	af	aan	goed	van	jullie	

allen	kunnen	afkijken	hoeveel	werk	er	verzet	moet	worden	om	iets	te	bereiken	en	ben	

dankbaar	voor	de	voorbeeldfuncties	die	 jullie	voor	mij	gebleken	zijn.	De	bezoeken	aan	

Apeldoorn	waren	niet	altijd	even	langdurig	de	afgelopen	jaren	door	de	frequente	levers,	

maar	om	Barends	ingezette	traditie	voort	te	zetten	was	 ik	steeds	op	reis	en	altijd	thuis.	

Claar;	ik	ben	trots	op	je	rol	als	paranimf,	en	binnenkort	staan	we	bij	 jouw	verdediging;		

ik	kijk	ernaar	uit.	Heel	dankbaar	voor	jullie	support!			

	

	 	



	



	
	

Curriculum	vitae	

Otto	van	Leeuwen	was	born	on	15th	November	1995	in	Apeldoorn,	the	Netherlands.	He	

received	his	 secondary	education	at	 the	 ‘Gymnasium	Apeldoorn’	 in	Apeldoorn.	For	his	

final	 research	 project	 at	 secondary	 school,	 Otto	 spent	 one	 month	 studying	 surgical	

wound	care	 in	Mwananyamala	Hospital,	Dar	Es	Salaam,	Tanzania.	After	graduation,	he	

moved	to	Tampa,	USA.	At	the	University	of	Tampa,	he	majored	in	economics.	However,	

most	of	his	classes	focussed	on	literature	and	academic	writing.	After	one	year	in	Tampa,	

he	 was	 admitted	 to	 study	 Medicine	 at	 the	 University	 of	 Groningen.	 During	 the	 three	

years	 of	 his	 bachelor’s	 programme,	 Otto	 worked	 in	 the	 student	 liver	 transplantation	

team	and	 the	Prometheus	nierteam	at	 the	University	Medical	 Center	Groningen.	From	

the	first	year	of	his	bachelor’s	programme,	Otto	enjoyed	working	for	prof.	dr.	R.J.	Porte	

at	the	Department	of	Surgery	and	started	assisting	with	research	projects.	He	wrote	his	

bachelor	 thesis	 “Increasing	 the	quality	of	 suboptimal	donor	 livers	 for	 transplantation:	a	

bridge	between	clinic	and	research”	and	master	thesis	“Risk	factors	associated	with	biliary	

complications	 and	 early	 graft	 loss	 following	 donation	 after	 circulatory	 death	 liver	

transplantation”	under	the	supervision	of	prof.	dr.	R.J.	Porte	before	applying	 for	a	MD-

PhD	position.	He	was	accepted	into	the	MD-PhD	trajectory	in	June	2018.	From	March	to	

April	2018,	Otto	worked	in	Guangzhou,	China,	to	practise	human	and	porcine	ischemia-

free	 liver	 transplantation.	 Otto	 is	 currently	 finishing	 his	 Master’s	 degree	 in	Medicine,	

hoping	to	pursue	his	dream	of	becoming	a	(transplant)	surgeon.		
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