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Dankwoord

Dit dankwoord begint met het noemen van degene die ook aan het begin van mijn ‘ MDL-
carriere’ stond: prof.dr. J.H. Kleibeuker. Beste Jan, ik leerde je kennen toen je me begeleidde 
tijdens het keuze co-schap maag-, darm- en leverziekten aan het eind van mijn studietijd. 
Toen ik na verloop van tijd aangaf dat ik wel verder zou willen in de MDL was jij degene die 
(samen met Els) een baan ‘verzon’, een promotietraject uitstippelde en hielp met het krijgen 
van een opleidingsplek. De afgelopen 2 jaar heb ik je als promotor mogen leren kennen. Je 
‘rust, reinheid en regelmaat’ zijn al door vele promovendi genoemd, maar kan ik hier na-
tuurlijk niet onvermeld laten. Je stimuleerde, maar oefende nooit druk uit. Heel erg bedankt 
voor je begeleiding, en ik zie er naar uit om me straks weer door je te laten begeleiden als 
ik terug kom op de MDL-afdeling van het UMCG.

Dr. E.B.Haagsma verdient een zeer belangrijke plek in dit dankwoord. Beste Els, jij bent denk 
ik het meest intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van dit proefschrift na de 
promovendus zelf. Tijdens mijn tijd als arts-assistent bij de levertransplantatie/hepatologie 
was je behalve supervisor van mijn klinische werk (samen met Aad) ook begeleider bij het 
opzetten en uitwerken van mijn promotie. Je maakte altijd tijd vrij naast je drukke klinische 
werk, las snel, corrigeerde scherp, dacht mee en gaf tussen twee correcties door ook nog 
even het advies om “iets leuks te gaan doen met je vriendin”. Wat ik misschien nog wel het 
meest in je heb gewaardeerd is het feit dat je me oprecht een goede opleiding en carrière 
gunt, en daar zelf ook veel in investeert. Ik heb bewondering voor je toewijding. Nog een 
keer naar Boston binnenkort?

Dr. G. Dijkstra is een bijzonder mens. Beste Gerard, ik heb de eer je als eerste te mogen 
vermelden als co-promotor in een proefschrift. Ongetwijfeld zullen er nog vele jonge dokters 
volgen. Jij bent namelijk enorm gedreven, vol van energie en je vindt het doen en begeleiden 
van wetenschappelijk onderzoek fantastisch. Als ik op je kamer kwam en je ergens tussen 
12 stapels papier, 3 subsidieaanvragen, 6 half geschreven e-mails en 4 gedachtespinsels 
voorovergebogen aan je computer zag zitten konden er altijd nog wel wat vragen van mij 
bij. Als ik dan na 15 minuten weer naar buiten liep duizelde het altijd een beetje: ideeën, 
plannen, visies, ambities en nog veel meer en dan aan het eind de opmerking “…wordt 
hartstikke leuk. Als ik zelf wat meer tijd had…”. Bedankt voor alles. Moeten we niet eens 
naar Omaha toe?

Dr. R.J. Porte is een dokter met veel talenten. Toen ik je leerde kennen vond ik je een ‘strenge 
chirurg’. Dat beeld is inmiddels (na bijvoorbeeld de ILTS in Milaan) wat ‘bijgesteld’. Een 
chirurg die midden in de kliniek staat en dit combineert met het doen van goed klinisch en 
basaal wetenschappelijk onderzoek is denk ik voor een academische afdeling van grote 
waarde. Je heldere visie, systematisch denken en kijken naar de grote lijn zijn van groot 
belang geweest bij het tot stand komen van onze stukken over de galwegen. Ik hoop in de 
toekomst verder met je samen te mogen werken, onderwerpen genoeg!

De medeauteurs van de artikelen die de basis van dit proefschrift vormen en nog niet eerder 
genoemd: prof.dr. M.J.H. Slooff, dr. P.M.J.G. Peeters, dr. K.P. de Jong, dr. E.J. van der Jagt, 
drs. C.I. Buis, dr. A.P. van der Berg, dr. K.N. Faber, dr. J.H. Zandfoort, drs. A.J. Limburg, drs. 

Dankwoord



C.S. van der Hilst, dr. A.S.H. Gouw, drs. A. Karrenbeld. Bedankt voor jullie bijdrage in het 
onderzoek en mijn wetenschappelijke ontwikkeling. 

Dr. E.J. van der Jagt heeft vele uren besteed aan het gezamenlijk reviseren en scoren van 
röntgenopnames van de galwegen. Dankzij dat werk konden we systematisch kijken naar 
zowel anastomose- als non-anastomose-stricturen. Eric, erg bedankt hiervoor. 
Mw. Titia Mjambili-Staphorst heeft kilo’s röntgenfoto’s van galwegen uit alle hoeken van het 
UMCG weten te toveren. Zonder dat materiaal was dit proefschrift er nooit geweest. Heel 
erg bedankt voor je hulp en glimlach!

Drs. C.I. Buis, beste Carlijn, je bent ambitieus, slim en een harde werker. Dank je wel voor je 
samenwerking bij het schrijven van meer dan de helft van de artikelen in dit proefschrift. 

Everyone at the department of Transplant Surgery of the University of Nebraska Medical 
Center was extremely hospitable when I had the chance to stay in Omaha. Dr. Deb Sudan 
was an inspiration to work with and provided excellent coaching. Tina, Bev and Kris were 
invaluable in making me feel at home in Nebraska. 

Iedereen op het laboratorium voor maag-, darm- en leverziekten van het UMCG wil ik be-
danken voor hun gastvrijheid om weer een dokter op te leiden in het pipetteren en meer. Van 
Lisette en Marnix heb ik veel geleerd, heel erg bedankt voor alle energie die jullie hebben 
gestopt in het tot stand komen van hoofdstuk 8.

De endoscopisten en medewerkers van het endoscopiecentrum verdienen dank voor hun 
hulp in het verzamelen van alle darmbiopten!

De leden van de leescommissie, prof.dr. J.P.H. Drenth, prof.dr. P.L.M. Jansen, prof.dr. O.T. 
Terpstra, wil ik hartelijk bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift.

My curiosity in diseases of the liver was fueled at an early stage of my career at the University 
of Cape Town / Groote Schuur Hospital when I did my elective at the Department of Ana-
tomical Pathology. Prof. Pauline Hall and dr. Richard Kirsch provided excellent supervision 
and were great company. You certainly were at the basis of my interest in liver disease, and 
showed me science can be both intellectually challenging and fun. Especially when perfor-
med in Cape Town! Rich, hope to see you soon either in Toronto, Groningen, or somewhere 
in between.

Mijn paranimfen dank ik voor heel veel dingen. 
Beste Hugo, vriend, alleskunner, kritisch wetenschapper, maatschapgenoot. Ik mocht jaren 
met jou op het zelfde aantal vierkante meters wonen aan de Westersingel. Een belevenis. Ik 
hoop nog van alles met je te beleven, het Medisch Centrum Westersingel op een andere plek 
voort te zetten en nog regelmatig op volstrekt onverwachte momenten existentiële vragen van 
je te krijgen. 
Beste Bas, de afstand van de Westersingel naar de Nieuwe Bleeker was klein, zowel letter-
lijk als figuurlijk. Hoeveel avonden heb ik bij jou zitten klaverjassen, Kolonisten en praten. 
Ook jij bent een ‘alleskunner’, een slimme orthopeed notabene… Ik hoop dat de afstand 
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Gorechtkade – Oostersingel nog heel vaak overbrugd zal worden! 

Ik begon mijn AGNIO schap in een uitermate luxe positie: welke net afgestudeerde arts van 
24 jaar heeft een stafkamer tot zijn beschikking? Veel belangrijker dan die kamer was de 
kamergenoot: dr. A.P. van den Berg. Aad, heel erg bedankt voor je adviezen, luisteren en 
vertrouwen in deze jonge dokter. Ik heb op meerdere vlakken veel van je geleerd.

De chirurgen van de disciplinegroep Hepatobiliaire Chirurgie en Levertransplantatie van het 
UMCG heb ik 2 jaar intensief mogen meemaken. Prof.dr. M.J.H. Slooff, dr. K.P. de Jong, dr. 
I.Q.Molenaar, dr. P.M.J.G. Peeters, dr. R.J. Porte: bedankt voor de gastvrijheid op C4. Ik heb 
veel van jullie geleerd, en waardeer het erg dat ik jullie ‘internist’ heb mogen zijn. Ik hoop 
op nog veel gezamenlijke visites. 

De assistenten uit ‘mijn’ tijd bij de MDL: Jan Jacob Koornstra, Rinse Weersma, Louktje Worm-
meester, Willem Thijs. Ik zie er naar uit om er ‘echt’ bij te horen.

Van cruciaal belang voor dit proefschrift en mijn leven (in willekeurige volgorde): Arvid, 
Daniel, Bas, Ard, Daphne, Lars, Chantal, Bunny, Louise, Kruijt, Jantien, Willemijn, Saar, 
Amanda, Marc, Hilke, Marnix, Ellen, Siemen, Jeroen, James, Bos, Hans.

Het gezin waarin ik opgroeide heeft me vrijwel alles geleerd waar ik nu voor sta. Pa, Ma, 
jullie zijn zo bijzonder. Bedankt voor alles. 

Hoe onbelangrijk is dit proefschrift in vergelijking met de liefde. Lieve Fransien, wat een tijd 
heb jij ook in dit boekje zitten (al was het alleen maar mijn gezeur). Het zegt voor mij heel 
veel dat de periode waarin ik de minste inspiratie had de tijd was dat jij in Australië zat. Laten 
we samen nog 1000’en dingen doen. Ik hou van je!
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