
Live kidney donation
A plea for the laparoscopic approach 

Live kidney donation:  A plea for the laparoscopic approach                                                                  N
iels K

o
k

Curriculum Vitae

Niels Frederik Maarten Kok werd op 25 juli 
1978 geboren te Leiderdorp. In 1996 slaagde 
hij voor het eindexamen Gymnasium aan 
het Stedelijk Gymnasium te Leiden. In het 
najaar van 1996 ging hij Geneeskunde 
studeren aan de Universiteit Leiden. 
Tijdens zijn studie werkte hij als 
student-assistent anatomie onder leiding 
van Prof.dr. G.J.M. Maat en deed hij de keuze 
projecten “Anatomie van het hoofd-hals gebied” (Prof.dr. A.C. 
Gittenberger-de Groot) en “UV-licht en huidkanker” 
(Dr. S. Pavel). Tijdens zijn afstudeeronderzoek verdiepte hij zich 
in de micrometastasering van maagkanker onder leiding van 
Prof.dr. C.J.H. van de Velde.
Voor zijn keuze co-schap chirurgie vertrok hij eind 2002 voor 
vier maanden naar het Tygerberg Hospitaal in Kaapstad 
(Prof.dr. B.L. Warren). Begin 2003 behaalde hij het arts-examen 
cum laude en startte hij zijn promotieonderzoek naar de 
optimale chirurgische techniek voor nierdonatie bij leven 
in het Erasmus MC te Rotterdam (Prof.dr. J.N.M. IJzermans 
en Dr. I.P.J. Alwayn). Een door de Nierstichting Nederland 
gesubsidieerde, gerandomiseerde, geblindeerde studie waarin 
laparoscopische donor nefrectomie en minimaal invasieve 
open donor nefrectomie werden vergeleken vormde de basis 
van dit proefschrift.
Sinds juli 2006 is Niels in opleiding tot algemeen chirurg in het 
Erasmus MC te Rotterdam (Opleider Prof.dr. J.N.M. IJzermans). 
Vanaf 1 juli 2007 zal hij zijn opleiding voort zetten in het 
IJsselland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel 
(Opleider Dr. I. Dawson).
Niels geniet van golf en wedstrijdzeilen. Recent heeft hij 

Linetta Koppert ten huwelijk gevraagd.

Niels Kok

The studies described in this thesis 
were performed at the Department of Surgery, 
Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands.

This research was financially supported by 
the Dutch Kidney Foundation (Nierstichting 
Nederland), the Revolving Fund of the Erasmus 
MC, Rotterdam, and The Society of American 
Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (SAGES).
Financial support for the printing of this thesis 
was obtained from: the Dutch Kidney Foundation 
(Nierstichting Nederland), Astellas Pharma B.V., 
Nycomed Nederland B.V., Apotheek Kok B.V., 
Apotheek Monster B.V., KCI Medical B.V.

Lay-out, cover design and printing by Optima 
Grafische Communicatie, Rotterdam, 
the Netherlands

ISBN: 978-90-5677-007-5

©2007, Copyright by Niels Kok, Rotterdam 


