
 

!

Dankwoord)
)
 



 

 198$

In$het$bijzonder$wil$ik$Willem$Wisselink$en$Anco$Vahl$bedanken;$niet$in$de$
laatste$ plaats$ omdat$ zij$ mij$ hebben$ onderwezen$ (Anco)$ en$ afgericht$
(Willem)$ in$ alle$ facetten$ van$ de$ vaatchirurgie,$ maar$ natuurlijk$ vooral$
vanwege$ hun$ onmisbare$ hulp$ en$ adviezen$ bij$ het$ schrijven$ van$ het$
proefschrift$en$hun$bereidheid$op$te$treden$als$promotor$en$coDpromotor.$
$
Anco,$terugkijkend$stel$ik$vast$dat$jij$eigenlijk$de$eerste$bent$geweest$die$er$
uiteindelijk$ daadwerkelijk$ in$ geslaagd$ is$ enige$ wetenschappelijke$
belangstelling$ in$mij$ te$doen$ontluiken.$Mijn$afstand$tot$de$wetenschap$ is$
gedurende$ mijn$ opleidingstijd$ D$ eerst$ in$ het$ Kennemer$ Gasthuis$ en$ later$
(onverminderd)$in$het$VUMC$D$altijd$een$punt$van$zorg$gebleven.$Met$enig$
duwD$en$trekwerk$lukte$het$op$de$valreep$om$een$D$ter$verkrijging$van$het$
CDbriefje$ vereiste$ D$ publicatie$ tot$ stand$ te$brengen.$Kort$na$het$begin$ van$
mijn$CHIVODschap$in$oktober$2008$kwamen$jij$en$ik$dan$ook$al$snel$tot$de$
slotsom$dat$promoveren$ tijdens$het$CHIVODschap$er$ ten$ene$male$niet$ in$
zou$zitten.$We$kwamen$overeen$dat$we$het$zouden$laten$bij$het$schrijven$
van$ één$ wetenschappelijk$ artikel,$ in$ het$ kader$ van$ de$ vaatchirurgische$
vervolgopleiding.$Ik$weet$niet$precies$meer$hoe$het$daarna$gegaan$is,$maar$
bij$ jou$ stroomt$ het$ bloed$ blijkbaar$ toch$ waar$ het$ niet$ gaan$ kan;$ de$
Chirurgendagen$van$2009$ lagen$ in$het$ verschiet$ toen$ jij$ op$een$dag$uit$ je$
kamer$de$gang$op$stapte$met$een$papier$in$je$hand:$het$promotieplan$van$
Jan$ Bosma.$ Je$ praktische$ benadering$ van$ onderzoek,$ van$ chirurgie,$ maar$
misschien$ook$wel$van$het$leven$in$het$algemeen$(“ik$hou$de$dingen$graag$
simpel”)$ waarmee$ ik$ tijdens$ onze$ samenwerking$ in$ de$ kliniek$ en$ het$
schrijven$ van$ het$ CHIVODartikel$ kennis$ had$ mogen$ maken,$ maakten$ het$
makkelijk$dit$aanbod$met$beide$handen$vast$ te$pakken;$een$mooi$ cadeau$
als$ het$ ware.$ Je$ heldere$ voorstelling$ van$ zaken,$ je$ vermogen$ buiten$
gebaande$ paden$ te$ treden,$ je$ goede$ ideeën$ en$ snelle$ maar$ grondige$
correcties$van$mijn$schrijfsels$hebben$het$mogelijk$gemaakt$om$dit$te$doen.$$
Als$ ik$ zo$ vrij$ mag$ zijn:$ Je$ bent$ iemand$ die$ zich$ niet$ altijd$ raad$weet$met$
complimenten,$ $ dus$ op$ het$ risico$ af$ dat$ je$ het$ teveel$ franje$ vindt:$ mijn$
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welgemeende$dank$voor$je$praktische$hulp,$je$uitleg$en$geduld,$en$voor$alle$

tijd$die$je$er$in$hebt$gestoken.$

$

Nadat$ zodoende$ het$ promotieplan$ was$ opgesteld,$ moesten$ we$ op$ zoek$

naar$ een$ promotor,$ om$ zo$ mijn$ prille$ voornemen$ tot$ het$ doen$ van$

onderzoek$enigszins$te$bestendigen.$Na$enkele$mogelijkheden$de$revue$te$

hebben$ laten$ passeren,$ spraken$ Anco$ en$ ik$ de$ hoop$ naar$ elkaar$ uit$ dat$

wellicht$ professor$ Wisselink$ bereid$ zou$ zijn$ op$ te$ treden$ als$ promotor.$

Beste$Willem,$ jij$ en$ ik$ kennen$elkaar$natuurlijk$ van$het$ academische$deel$

van$mijn$opleiding$ in$het$VUMC.$ Je$ enthousiaste$ en$ook$ complimenteuze$

respons$die$volgde$op$het$schriftelijk$verzoek$van$Anco$om$mijn$promotor$

te$worden,$vervulde$me$dan$ook$met$een$zekere$trots,$mag$ik$wel$zeggen.$

Het$is$bijzonder$zo’n$reactie$te$krijgen$van$iemand$die$de$lat$altijd$zo$hoog$

mogelijk$ legt.$ Als$ pupil$ wil$ je$ er$ dan$ –$ vroeger$ of$ later$ –$ toch$ gewoon$

uithalen$wat$er$in$zit.$Ik$wil$je$daar$hartelijk$voor$danken.$

$

De$ leden$van$de$promotieD$en$ leescommissie:$dr.$H.L.F.$Brom,$prof.dr.$ J.F.$

Hamming,$dr.$ J.M.$Hendriks,$prof.dr.$ J.A.$Rauwerda,$prof.dr.$ J.A.W.$Teijink$

en$dr.$J.DP.$de$Vries;$

 
Pieter$ Versluis.$ Zonder$ getallen$ gebeurt$ er$ helemaal$ niks.$ Niet$ binnen$ de$

unit$Chirurgie,$niet$ in$het$ ziekenhuis$en$ook$niet$met$het$proefschrift$ van$

Jan$Bosma.$Ik$overdrijf$niet$als$ik$zeg$dat$je$onvervangbaar$bent.$Voor$mij,$

voor$de$afdeling$Chirurgie,$voor$het$OLVG.$Voor$Nederland.$

$

Patricia$ Koedijk.$ Er$wordt$ beweerd$dat$ de$mensheid$onherroepelijk$ terug$

zal$keren$naar$de$Middeleeuwen,$dat$de$aarde$zal$stoppen$met$draaien,$om$

vervolgens$weer$plat$te$worden$$–$$op$de$dag$dat$jij$ontslag$neemt.$Ik$hoop$

maar$dat$we$het$nooit$mee$hoeven$maken. 
$

Chiara,$Isabelle,$José$en$Martha$op$het$secretariaat,$voor$het$opvragen$van$

ik$weet$niet$hoeveel$polikliniekstatussen;$
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De$ heer$ Berenschot$ van$ de$ medische$ bibliotheek$ in$ het$ OLVG$ voor$ het$
aanleveren$van$talloze$artikelen;$
$
De$medeDauteurs,$voor$zover$niet$eerder$genoemd:$Marina$van$Engeland,$
Vanessa$ Leijdekkers,$ Lea$ Dijksman,$ Kayan$ Lam,$ Robert$ Minnee,$ Deha$
Erdogan,$ Hans$ Coveliers,$ Alexander$ Montauban$ van$ Swijndregt,$ Joeri$
Assink,$$en$Kagan$Turkçan;$
$
Mijn$ collega’s$ van$ de$ vakgroep$ chirurgie$ in$ het$ OLVG,$ voor$ hun$
onophoudelijke$stroom$van$aanmoedigende$woorden;$
$
Daphne$ Roos$ en$ Abdelali$ Bentohami,$ paranimfen,$ maar$ natuurlijk$ ook$
vrienden,$ chirurgen$ en$ Amsterdammers.$ Heldhaftig,$ vastberaden,$
barmhartig$–$zoals$het$hoort.$Het$is$een$grote$eer$mij$op$een$dag$als$deze$
gesteund$ te$ weten$ door$ zulke$ innemende$ persoonlijkheden,$ en$
tegelijkertijd$ twee$van$de$grootste$heelkundige$ talenten$van$het$modernD
chirurgisch$tijdperk.$
$
Ralinka$Visser,$voor$het$uitkiezen$van$het$lettertype;$
$
En$tot$slot$natuurlijk:$Riet$en$Jan$sr;$woorden$schieten$vanzelfsprekend$te$
kort.$
$
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Jan$Bosma,$december$2013 


