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Opgelucht, trots en blij: Mijn boekje is eindelijk af!

Maar het was nooit gelukt zonder hulp, maar vooral ook geduld en steun van velen. In het bijzonder 

wil ik de volgende personen bedanken:

Professor dr. R.J. Porte. Robert, promotor, baas, collega en vriend! Je enthousiasme (ook buiten 

je werk) is aanstekelijk! Logisch dat ik op je afstapte. Wat begon als een leuk en simpel idee voor 

klinisch onderzoek nu meer dan 10 jaar geleden werd geleidelijk toch iets groters. De FRESCO 

studie kwam landelijk van de grond: ik wist eigenlijk niet waar ik aan begon: een ‘hedendaagse’ 

prospectieve gerandomiseerde multicenter studie. Aansturen van zo’n studie is niet zozeer een 

wetenschappelijke als wel een logistieke uitdaging. De dagelijkse HPB kliniek en mijn interesses 

voor al het andere maakten dat ik niet altijd focus kon houden. Jouw sturing en positieve benadering 

hebben er absoluut voor gezorgd dat ik niet het bijltje erbij neergooide. Jij bezit de gave om een 

ingewikkeld probleem simpel te maken, (of in ieder geval te laten lijken). Meerdere keren heb je me 

moeten afremmen, maar soms ook motiveren. Uiteindelijk is doorzettingsvermogen en discipline 

nodig voor het afronden van een promotieonderzoek, ik kan zeggen dat het mij uiteindelijk is gelukt. 

Maar dit was niet gelukt zonder jou. Robert, ontzettend bedankt! Ik kijk uit naar onze toekomstige 

samenwerking (en straks eindelijk zonder ‘promotiedruk’)!. 

Professor dr. T. Lisman. Beste Ton, je bent geen medicus maar het is wonderbaarlijk hoe jij je kunt 

verplaatsen in de klinische praktijk, en anderzijds die verfrissende blik houdt van een buitenstaander. 

Je bent een rasechte wetenschapper die alleen maar kansen ziet. Vooral bij de laatste loodjes heb 

je me ontzettend geholpen met goede ideeën en snelle revisies. Ik had me geen betere tweede 

promotor kunnen wensen. 

Beoordelingscommissie/ Assessment committee: Professor dr. C.M. Lo, Professor dr. E. 

Heineman. Professor dr. T.M. van Gulik.

Dear Professor Lo, in 2008 I had the opportunity to visit your HPB and Liver Transplantation 

Department at the Queen Mary Hospital in Hong Kong. This was an amazing experience. I really 

enjoyed to watch and learn from your surgical skills, the anatomical lessons of professor dr. S.T. 

Fan, your perfectly trained team, the protocolized living donor procedures, the ward rounds, your 

(sometimes philosophical) approach to problems, and of course life in Hong Kong. It’s a great honor 

for me that you were part of the assessment committee and that you will be present at the PhD 

ceremony. 

Beste Erik, hoofd van onze afdeling en binnenkort voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 

Heelkunde. Altijd een lach en een luisterend oor! Je hebt de afgelopen jaren onze afdeling op een 

hoger plan gebracht. Met je ideeën over leiderschap, opleiding, transparantie, mindfulness en ‘eco- 

vs egosysteem’ ben je vernieuwend voor de chirurgie. Nee niet ‘soft’: voor mij ben je hèt voorbeeld 

van een moderne chirurg. Ik ben trots dat je in mijn beoordelings- en promotiecommisie zit.
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Beste Thomas, waarde collega HPB chirurg. Jouw onderzoek beperkt zich niet tot HPB chirurgie 

maar is veel breder, zo zijn ook jouw interesses. Binnen Nederland en internationaal speel je een 

belangrijke rol in multicenter samenwerking en onderzoek op het gebied van HPB chirurgie. Je bent 

er altijd en je hebt altijd verfrissende ideeën. Dat bewonder ik enorm en ik ben dan ook trots dat je 

in mijn beoordelings- en promotiecommisie zit.

 

Robert Porte, Paul Peeters, Koert de Jong, Ger Sieders, Ruben de Kleine en Joris Erdmann: Staf 

HPB en Levertransplantatie.

Lieve collega’s, wat ben ik een bevoorrecht mens dat ik met jullie mag werken en dat we als team 

zulke fantastische dingen doen. Ik besef me dat ik best wat van jullie heb gevraagd de afgelopen 

jaren. Dank voor jullie hulp en begrip! Het is nog niet meteen over, sorry, eerst nog Parijs.. Paul 

jouw ongelooflijke toewijding, chirurgische kennis en forse dosis zelfkritiek maken jou misschien 

wel de beste chirurg van Nederland. Je naderende pensioen vult mij met ongeloof en maakt me 

ongeduldig: we moeten in die korte tijd nog zoveel van je leren! Koert, onze kritische innovator, 

naast de ‘grote HPB’ begeef jij je op het terrein van navigatie en robotarmen. Ik hoop dat de wereld 

snel je fantastische RFA resultaten te zien krijgt. O ja, thanks for the hammer! Ger my ‘roomy’, af 

en toe ‘zoemen’, altijd geduldig, zelfs tot op het niveau van de punt en de komma. Dank je voor 

je revisies. Je bent er weer helemaal gelukkig! Ruben, bewonderenswaardig hoe jij jezelf hebt 

ontwikkeld in de afgelopen jaren. Des temeer reden dat ook jij er een keer aan moet geloven, als ik 

het kan..Joris, jonge hond, jonge vader, wat mooi dat je net bij onze club gekomen bent! We gaan 

veel mooie dingen doen in de toekomst. Ook jij succes met je naderende promotie!

Professor dr. M.J.H. Slooff. Beste Maarten, ik was het eerste ‘artefactje’ bij de HPB en 

Levertransplantatie, bedankt voor je vertrouwen! Ja we hebben veel gelachen..Maar ik heb vooral 

respect voor de manier waarop jij deze afdeling hebt opgebouwd, jouw stempel is gedrukt, je bent 

nog steeds een beetje bij ons. Bedankt voor je steun en je wijze warme woorden elke keer als ik je 

spreek.

Dr. I.Q. Molenaar. Quintus, alias de ‘speld’ of ‘naald’, aanwezig was je, wat een mooie tijd. Jammer 

dat je vertrok naar Utrecht, maar hé, dan had ik nu niet gezeten waar ik zit. De reis met Carlijn en 

jou (en later Robert) in 2005 naar San Francisco en LA heeft mij gestimuleerd om vooral wetenschap 

te doen: als dat dit soort mooie reisjes met zich meebrengt..Fantastisch om te zien hoe jij je plek 

bij de HPB chirurgie in het UMCU hebt gevonden en hoe serieus jouw wetenschappelijke carrière 

is gegroeid. Jij doorzag dat mijn onderzoek niet altijd even voortvarend ging en ik dank je voor je 

oplossing: het spiegeltje..Die heeft nu zijn werk gedaan! Ik zal ‘m doorgeven als t mag? 

Dr. H.G.D. Hendriks. Beste Herman, het succes van het Groningse restrictieve transfusiebeleid 

bij levertransplantaties is natuurlijk eigenlijk, ik geef toe, vooral ook de verdienste van de 
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anesthesiologie. Maar de sleutel tot succes is dat het groene doek niet al te hoog is opgetrokken, 

we zien een levertransplantatie als team-effort: een gezamenlijk meestal nachtelijk project! Bedankt 

voor je inspiratie en hulp bij revisies van artikelen. En vooral ook voor de muzikale afleiding tijdens 

het opereren! 

Dr. A.P. van den Berg. Beste Aad, hepatoloog van het eerste uur en rots in de branding. Bedankt 

dat je altijd klaar staat om te helpen. Natuurlijk gerelateerd aan dit proefschrift maar ik wil je ook 

bedanken voor je onmisbare inzet voor het living donor programma!

Fresco co-auteurs: Joost Klaase, Kees Verhoef, Ronald van Dam, Thomas van Gulik, Quintus 

Molenaar, Koop Bosscha, Kees Dejong, en Eric van der Jagt. Ik wil jullie allemaal bedanken voor 

jullie enorme inzet om de FRESCO studie tot een goed einde te brengen. En het is gelukt! Het was de 

eerste multicenter studie bij leverresecties gesteund door de Werkgroep Leverchirurgie. Ik hoop 

dat er nog vele studies zullen volgen!

Jan Bottema. Beste Jan, stille kracht! Dank je voor je hulp bij het monitoren, data verzamelen, en 

al die ‘susar’ faxen..

Petra Kele. Beste Petra, bedankt voor al je volume metingen. Dat vereist nogal wat geduld..Mooi 

dat we er voor allebei iets moois uit gehaald hebben. 

Anna van der Pool, Ninos Ayez, Simon Dello, Matthanja Bieze, Nienke van den Esschert, Ilona 

Hollander, Marielle Jippes en Anja Stam: Een multicenter gerandomiseerde studie kun je niet 

doen zonder de lokale onderzoekers of data managers. Ik weet dat dit vaak ‘voor wat hoort wat’ is. 

De meeste mensen zitten hier niet op te wachten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie enorme 

steun bij het aanleveren van data. Ook voor jullie gastvrijheid bij mijn bezoekjes. Zonder jullie was 

de FRESCO studie niet gelukt!

Ilona Pereboom en Liesbeth Boonstra. Beste Ilona en Liesbeth, jullie hielpen mij beide met het 

verzamelen van data voor de FRESCO studie naast jullie eigen onderzoek. Een vervelende klus, dat 

begrijp ik, maar jullie waren onmisbaar! Mooi dat jullie nu beide terug zijn in het UMCG voor jullie 

laatste opleidingsfase, en super dat ik daarbij ben! 

Andrie Westerkamp. Beste Andrie, je hebt me vaak geholpen met het opzoeken van missende 

data en het aanvullen van de ECD database. Heel erg bedankt en veel succes met jouw opleiding 

en je promotie!

Fraukje Ponds. Beste Fraukje, jij hebt destijds nadat je leverstudent was, je tanden gezet in de 
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rejectiedata. Het was best complex! Dank je voor je hulp! En nu jaren later voor je revisie op niveau. 

Heel veel succes met je promotieonderzoek en straks een opleidingsplek MDL(het lukt je!) 

Ans Hagenaars. Beste Ans, bedankt dat ik de basis van bijna al mijn databases van je kreeg: de 

bloedverlies en -transfusiedata!

Danielle Nijkamp. Lieve Daan, ik leerde je eigenlijk pas echt kennen tijdens onze spontane reis 

naar Australië (en dat allemaal door die drankjes bij de tennisbaan). Wat een energie en organisatie 

talent. En je laat je niet afremmen! Fantastisch dat je me helpt!

Marloes Vegelin. Lieve Loes, mijn vriendinnetje vanaf het begin van de studie. We deden alles 

samen. En al woon je nu wat verder weg en is ons leven ieder zijn eigen richting op gegaan, nog 

steeds ben jij diezelfde Loes met wie ik lach en huil. Dank voor je altijd nuchtere kijk en hulp! Onze 

specifieke taak voor deze promotie is bijna volbracht.. En daarna tijd voor andere leuke dingen!

Wijnand van Smeden. Lieve Wijnand, er is al zoveel gezegd. Maar..een dag niet gelachen..! Bedankt 

dat je er altijd voor me was: I know i(t) wasn’t always easy.. Bedankt voor je enorme steun en je 

vriendschap!

Mijn paranimfen Annemarie Nijboer en Carlijn Buis. De cirkel is rond, ik was jullie paranimf, nu 

zijn jullie van mij! Ik ben apetrots: twee stoere chirurgen die mij terzijde staan! 

Lieve Annemarie: ik vind mezelf best een wereldburger maar jij bent de overtreffende trap. Wie had 

gedacht dat jij je de Duitse taal ooit eigen zou maken? Het is maar goed dat ik die weddenschap 

nooit ben aangegaan. Dus ook jij verbaast mij iedere keer! Ik heb enorme bewondering voor de 

stappen die jij hebt gezet. Laten we samen nog veel mooie reizen maken! 

Lieve Carlijn, wat fantastisch dat we na jaren weer samen zijn nu jij je opleiding hebt afgerond en 

koos voor de HPB. Ik heb nu al zin in al onze plannen voor de toekomst. En ooit doen wij samen de 

èchte tocht der tochten!

Familie, vrienden en collega’s, al die mensen die ik niet heb genoemd maar die er wel altijd voor 

me waren en hun interesse toonden. Vooral ook bedankt voor jullie begrip dat ik niet altijd overal bij 

kon zijn, of maar ‘even’. Het wordt beter! 

Mijn ouders, lieve heit en mem, H&M, mijn grootste sponsor! Jullie onvoorwaardelijke steun en 

liefde, en de nuchtere opvoeding op de ‘pleats’ hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben, en daar ben 

ik trots op! Lieve Piet, Dieks, Coby. Laura, Rixt en Elske, ik word altijd blij van jullie. Gelukkig is het 

‘promotie’ stemmetje in mijn achterhoofd straks verdwenen: wat vaker terug naar Tjalleberd! 

En tot slot: mijn lieve Beppe, prachtige vrouw, in mijn hart bent u erbij!
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