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DANKWOORD

DANKWOORD
Met het afronden van dit proefschrift en mijn promotie is een volgende stap 

aangebroken. Dit is een mooi moment om stil te staan bij de afgelopen jaren die 

hebben geleid tot dit eindresultaat. Velen hebben bijgedragen aan het tot stand 

komen van dit proefschrift en zijn van onschatbare waarde gebleken. Zonder hulp van 

deze personen was dit proefschrift niet geworden wat het nu is en ik ben dan ook 

iedereen hier zeer dankbaar voor! 

Professor Kazemier, beste Geert, het moment dat ik jouw wereld binnenstapte heeft 

mijn pad voorgoed veranderd! Jouw ideeën, tomeloze energie, denkwijze, teamgevoel 

en enthousiasme voor chirurgie en onderzoek maakte dat ik geen moment twijfelde 

om mij aan te sluiten bij de HPB-club. Wat een mooie tijd! Jouw deur staat altijd open 

ondanks jouw overvolle agenda. Jij weet altijd uit te dagen, samen te sparren en mezelf 

te ontwikkelen buiten de gebaande paden. Het is mooi te zien hoe onze groep is 

gegroeid onder jouw leiding en verbindingskracht. Dank voor jouw blinde vertrouwen 

in mij en de kansen die je mij hebt gegeven voor het onderzoek en daarbuiten. Dit is 

nog maar het begin!

Beste dr. Giovannetti, cara Elisa, jij bent vanaf het begin betrokken geweest bij dit 

onderzoek en samen maakten we een vliegende start. In het lab zorg jij altijd voor een 

gemoedelijke sfeer en voor een plek waar iedereen welkom is. Ik heb ongelofelijk veel 

bewondering voor jouw aanpak, intelligentie, openheid en doorzettingsvermogen. 

Jouw vindingrijkheid is onmisbaar geweest voor de verschillende onderzoeken. Grazie 

mille!

Leden van de promotiecommissie: prof. dr. M.G. Besselink, prof. dr. C.H. van Eijck, 

prof. dr. H.W.M. van Laarhoven, prof. dr. J. Verheij, prof.  dr. C. Verhoef en prof. dr. 

T. Würdinger. Hartelijk dank voor het beoordelen van mijn proefschrift en het plaats-

nemen in de promotiecommissie. 

Bennink foundation, en in het bijzonder Jan, mijn dank voor jullie steun en vertrouwen 

in ons onderzoek is zeer groot. Zonder jullie steun was dit onderzoek niet mogelijk 

geweest. Gedurende de afgelopen jaren hebben jullie het onderzoek op de 

voet gevolgd en zien groeien. Met veel plezier en genoegen kijk ik terug op onze 

bijeenkomsten. Jullie enthousiasme en de prikkelende vragen zorgt telkens weer voor 

nieuwe impulsen om ons onderzoek naar grote hoogten te tillen en dagen ons uit om 
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vanuit een ander perspectief naar ons onderzoek te kijken. Ik hoop nog vele jaren met 

jullie samen te mogen werken! 

Vele uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor de toekomstige zorg voor 

patiënten met alvleesklierkanker. Zonder de belangeloze bijdragen van huidige 

patiënten had dit onderzoek nooit tot stand kunnen komen. De bereidwilligheid 

tot deelname was enorm en ik ben om die reden heel veel dank verschuldigd aan 

alle patiënten en families die hieraan hebben bijgedragen. Dank voor uw inzet en 

vertrouwen.  

Chirurgen en assistenten van de chirurgie in het Amsterdam UMC, locatie VUmc: dank 

voor jullie betrokkenheid bij het onderzoek en bereidheid voor het includeren van 

patiënten. 

Babs, jij nam mij mee op sleeptouw bij de start van deze onvergetelijke tijd. Onze trip 

samen in Brazilië is een bijzondere reis geweest waar ik met een grote glimlach aan 

terugdenk. Jij laat mij een verfrissende kant van de chirurgie zien: een powervrouw die 

haar eigen pad uitstippelt. Je bent met recht een inspiratiebron voor mij en ik hoop 

nog veel van jou te mogen leren. 

Freek, met jouw positieve noot en tomeloze enthousiasme weet je altijd iedereen op 

te vrolijken. Jouw kijk op het leven en opgewektheid zorgen altijd voor een goede 

sfeer en energie. Dank je voor de fijne samenwerking!

Jacob, jij hebt je ontfermd over het uitbreiden van het duodenum-project. Ik kijk uit 

naar de nieuwe ontwikkelingen. Dank voor je betrokkenheid en gezellige borrels!

Collega’s van 7F: ontzettend bedankt voor alle gezellige momenten samen! De 

onderzoekskamer is altijd een plek waar je naar toe kunt gaan voor een praatje… ;)  

Van verhitte discussies over onderzoek, even stoom afblazen tot mooie avonden, 

congressen, skiweekenden en feesten: samen maken we er een mooie tijd van! Eline, 

Max, Nina, Chantal, Sander, Stefan, Lotte, Nina, Merijn, Josje, Thomas, Arjen en de 

vaatboys: Harm, Jorn en Ted: dank voor de onvergetelijke tijd!  

Collega’s van het Amsterdam UMC, locatie AMC: bedankt voor de goede samen-

werking! De komende jaren zullen hopelijk tot een nog intensievere samenwerking en 

uitbreiding van het onderzoek leiden. 
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DANKWOORD

Eva, hoe een onverwachts mooie avond op de dansvloer kan leiden tot intense discussies 

over nog te ontdekken stukken DNA en RNA… Wij bleken een gemeenschappelijke 

zwakte te hebben voor het filosoferen en ontrafelen van uiteenlopende problemen. 

Ik ben dankbaar voor onze onderzoekstijd samen wat leidde tot een vriendschap! Ik 

ben trots dat jij je carrière voortzet in het Amsterdam UMC – VUmc. Ik kijk uit naar het 

verder uitwerken van onze megalomane (onderzoeks-)plannen! 

Collega’s en chirurgen uit het ZMC: bedankt voor de mooie tijd in het ZMC. Het was 

een warm bad waarin ik even heb mogen ronddobberen! Bij jullie heb ik mijn eerste 

klinische stappen mogen zetten en heb ik een solide, chirurgische basis meegekregen. 

Dank voor het vertrouwen en de begeleiding! 

Collega’s en chirurgen uit het Amphia: met open armen ben ik met Brabantse 

gezelligheid ontvangen uit Amsterdam. Ik ben blij met de kansen die ik bij jullie krijg om 

mij te ontplooien als chirurg en kijk uit naar een mooie tijd (en vele worstenbroodjes). 

Collega’s in het lab:  Ravi, Giulia, Btissame, Tim, Frank, Robin, Ilaria, Thijs, Ernesto, 

Kees, Ietje, Richard, Francois, Edward, Heleen, Giulia, Sjors, Ewoud, Myron, Nik en vele 

anderen; bedankt voor de fijne samenwerking! Van praktische vragen, experimenten, 

advies, tot mentale support in het soms uitzichtloze onderzoek. Het is mooi te zien hoe 

sterk de onderlinge betrokkenheid en samenwerking is. 

Dennis, wat hebben we samen lopen zwoegen om de isolaties en microRNA analyses 

voor elkaar te krijgen! Uren hebben we doorgebracht in het kleine, warme PCR-

lab (zonder ventilatie!) en maar pipeteren... Gelukkig kwamen we samen altijd met 

oplossingen en konden we tussendoor lachen om mooie verhalen. Ik ben blij dat al 

die uren niet voor niets zijn gebleken en dat ze hebben geleid tot dit mooie resultaat! 

Alle studenten die gaandeweg hebben geholpen met de verschillende onderzoeken: 

Jalisa, Lisa, Quirine, Anna, Sophie, Jurgen en Jisce. Jullie maakten het onderzoek 

leuk en luchtig en zorgden altijd voor een frisse blik. Dank voor al jullie hulp en 

enthousiasme! Jisce, ik ben trots dat jij het vervolg van het onderzoek op je gaat 

nemen en heb er alle vertrouwen in dat je het tot een succesvol einde zult brengen!

Een extra speciaal bedankje voor Bart! Zonder jouw hulp en jarenlange kennis was dit 

proefschrift niet wat het vandaag is. Met jouw jarenlange ervaring vlogen we door de 

experimenten heen. Een strakke planning, megasnel (en accuraat!) pipeteerwerk en 

berekeningen; voor jou was niets te gek! Dank je wel voor al je hulp. 
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Lenka, Lenki: we begonnen als lab-pipeteer-maatjes op de PCR-kamer, waar we altijd 

heerlijk konden kibbelen over onderzoek (Was het nou microliter of milliliter? Nee, dat 

was toch het andere protocol?!), maar allerlei onderwerpen kwamen voorbij tijdens 

de eindeloze was-stappen. Ik ben trots dat jij het onderzoek zal voortzetten en kijk er 

nu al naar uit om alle onderzoek-ideeën uit te werken. Fantastisch om samen verder 

te gaan en ik heb er alle vertrouwen in dat het onderzoek bij jou in goede handen is!

Adam, Niccola, Ingrid, Chiara and Mireia; without you, most of the studies would not 

have been possible. This great collaboration has resulted in many innovative research 

projects! Thank you for all your effort, ideas and the great time together. 

Lieve Tessa en Tessa (Tessae?), het in één zucht noemen van jullie beiden zou veel te 

kort doen aan de band die ik met jullie heb opgebouwd in de afgelopen jaren! Ik vind 

het een eer om deze periode met jullie aan mijn zijde als paranimfen af te sluiten. Met 

jullie kan ik serieuze gesprekken moeiteloos afwisselen met huilen van het lachen. Van 

het bezoeken van grote congressen tot het afstruinen van kleine (winkel)straatjes na 

een lange dag, kopjes koffie tussendoor of gezelligheid in de zon, samen hardlopen, 

cocktails drinken en uit de hand gelopen feestjes: we maken er altijd een mooie tijd 

van! 

Tessy, mijn labmaat, bij jou kan ik altijd terecht. Wat een mooie tijd hebben we samen 

gehad! Jouw probleemoplossend vermogen en ideeën zorgen elke keer voor nieuwe 

onderzoeks-inspiratie. Je hebt een bodemloze energie om altijd nieuwe projecten te 

beginnen. Ik ben blij dat wij samen deze tijd hebben meegemaakt. Ik hoop natuurlijk 

dat voort te zetten tijdens onze opleiding!

Tes, jij bent altijd positief en enthousiasmerend. Ik bewonder jouw energie, organi-

satietalent en behulpzaamheid. Aan jou kan ik het altijd met een gerust hart overlaten 

om iets te regelen of om mensen bij elkaar te krijgen. Ik zal onze strakke aerobics 

moves nooit vergeten, wat een geweldige improvisatie uitgevoerd tot in perfectie! Ik 

ben trots op jou en blij dat we altijd alle bijzondere momenten samen kunnen delen 

en waarvan er hopelijk nog velen zullen volgen!

Lieve vrienden uit Amsterdam, Voorschoten, Den Haag en Rotterdam: van koffie, thee 

of vroege ontbijtjes, tot uit de hand gelopen borrels, mooie feesten, varen, samen 

sporten en almaar overtreffende vakanties; jullie zijn er altijd voor mij! Dank voor jullie 

luisterend oor en steun. Tijdens deze momenten samen is een basis gelegd voor een 

sterke vriendschap voor het leven! 
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DANKWOORD

Familie en schoonfamilie: altijd gezelligheid, lachen, liefde en steun! Dank dat jullie 

er zijn. 

Chris: dank voor alle recht door zee adviezen en leuke discussies. Het stimuleerde mij 

om verder te kijken en door te zetten, met een mooi resultaat! 

Lieve Veer, Foeli, mijn sis en beste vriendin door dik en dun. Ook deze beproeving heb 

jij tot in de kleinste details mogen meemaken. Jij steunt mij altijd onvoorwaardelijk en 

we zullen er altijd voor elkaar zijn. Je kent mij beter dan ik mezelf ken en ik kan me 

geen beter zusje en vriendin wensen.

Kay, jouw ontspannen blik en scherpe analyses zijn altijd welkom. Ik kijk uit naar nog 

veel meer mooie weekenden en zondagavond diners!

Harmpie: ondanks de afstand ben jij mijn grote broer waar ik altijd bij terecht kan voor 

goed advies. Het is bijzonder hoe we op een lijn liggen qua ideeën. Ik ben trots op hoe 

je in het leven staat met Irma en de fantastische kids! Ik zal het motto nooit vergeten: 

Meijers zijn geen mietjes!

Lieve mama, dank je voor je onvoorwaardelijke steun en liefde. Jij hebt mij altijd 

gestimuleerd het beste uit mezelf te halen. Je bent een voorbeeld wat betreft positiviteit 

en doorzettingsvermogen, ook als het leven soms tegenzit. Samen met Bern zijn de 

mooie avonden, weekenden en telefoontjes erg belangrijk voor mij geweest. Zelfs de 

in jullie ogen ‘micro-bijdragen’ aan dit onderzoek zijn cruciaal geweest en maken juist 

dat het compleet is. Bij jullie kan ik altijd terecht.

Papa ♥, jouw positieve energie, vrolijkheid, enthousiasme en oprechtheid leeft elke 

dag in ons voort. Ik mis je extra op deze bijzondere dag, maar weet dat je altijd bij ons 

bent. 

Jes, in deze achtbaan ben jij op de voorste rij met mij meegereden: van onbeschrijfbare 

dieptepunten naar duizelingwekkende hoogtes. Het is niet te beschrijven hoe goed 

jij mij aanvoelt. Jouw tomeloze positiviteit, humor en energie zijn van onschatbare 

waarde voor het afronden van dit proefschrift. Jij stimuleert mij en we steunen elkaar 

onvoorwaardelijk. Ik ben blij met het mooie avontuur dat we samen beleven en kijk uit 

naar onze toekomst samen! 
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