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DANKWOORD

Allereerst wil ik graag alle patiënten bedanken die hebben meegewerkt aan de studies die 

hebben geleid tot dit proefschrift.

Team

Dr. S.D. Strackee, co-promotor

Lieve Simon. Bij jou is het allemaal begonnen. Terug uit New York klopte ik bij je aan met 

mijn enthousiasme voor technisch onderzoek. En natuurlijk had jij genoeg ideeën. Je hebt 

bij mij het woord correctie osteotomie gedropt en vervolgens toegestaan het volledig uit 

de hand te laten lopen. Het resultaat daarvan is dit proefschrift. In de tussentijd hebben 

we veel meegemaakt. Met de slaaptrein naar Basel, in alle vroegte met de Smart naar 

Brussel, op zoek naar de enige Apple Store in Las Vegas. Ik heb je goed leren kennen en het 

was altijd even gezellig. Met huiswerk was je niet altijd even snel en je bent een tíkkeltje 

verstrooid, maar als ik eventjes je kamer inliep voor inspiratie kwam ik altijd weer vol 

goede moed naar buiten. Je kunt zo enthousiast en overtuigend vertellen over je vak en de 

wetenschap, ik hoop dat ooit te kunnen evenaren. Ik wil je bedanken voor het vertrouwen 

en de vrijheid die je me hebt gegeven. Je hebt dit “zelfrijzend bakmeel” aangemoedigd en 

daar ben ik heel erg blij mee. Ook al word ik dan geen plastisch chirurg, je bent nog niet 

van me af, genoeg leuke MSK ideeën op de plank. Ik weet je te vinden!

Dr. J.G.G. Dobbe, co-promotor

Lieve Iwan. Bedankt voor de bijna dagelijkse begeleiding en de kopjes thee. Wat had ik 

zonder jou, de Virtomy en Excel Expert, gemoeten? Ik heb genoten van onze euforische 

momenten als we er weer achter kwamen wat we (ik) fout hadden gedaan met de assen-

stelsels of het matchen. Ik heb ontzettend veel van je geleerd, wat betreft techniek maar 

vooral qua schrijven. Zonder jou had ik alle reviewers niet aangekund. Waar ik ongedurig 

versie 5 al wilde indienen, vond jij het pas goed bij versie 15. Je was altijd zo geduldig en 

nauwkeurig, en hielp mij dat ook te zijn. En dat altijd met een fl inke dosis smilies bij je 

commentaar en in je mailtjes. Het was super met jou samen te werken en ik hoop dat in 

de toekomst weer te mogen doen. Bedankt voor de mooie tijd.

Dr. Ir. G.J. Streekstra, co-promotor

Lieve Geert. Ook jij was onmisbaar in het team. Net als je hulp met de aanvraag van mijn 

Scholarship en je strenge rode pen. Mijn dank is groot voor de ellenlange krabbels op mijn 

manuscripten, waarvan ik jouw handschrift inmiddels beter kan ontcijferen dan jij zelf. 

Het wekelijkse overleg met jullie op jouw kamer was voor mij een enorme stok achter de 

deur en hield me gemotiveerd. In het begin was het soms nodig mijn enthousiasme wat te 
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temperen als ik dacht dat een stuk met “minor” revisions geaccepteerd was, maar inmid-

dels heb je me geleerd hoe het allemaal werkt in de wereld van de wetenschap. Bedankt 

voor de begeleiding en fi jne samenwerking.

Prof. Dr. C.M.A.M. van der Horst, promotor

Beste Chantal. Dankjewel voor de begeleiding in de laatste fase van mijn promotie. Ik 

heb goede herinneringen aan de afdeling Plastische, met name de top ski-vakantie en de 

kerstdiners in Amsterdam Noord.

Lief team, jullie weten, ik schrijf het graag dubbel op als ik iets écht duidelijk wil maken… 

Lief team, bedankt!

Leden van de promotiecommissie, bestaande uit prof. dr. P.R.G. Brink, prof. dr. C.A. Grim-

bergen, prof. dr. M. Maas, prof. dr. R.J. Oostra, prof. dr. F. Stockmans, dr. P. Kloen en dr. 

N.W.L. Schep, jullie wil ik graag bedanken voor het beoordelen van het manuscript. Ik ben 

benieuwd naar de vragen!

Paranimfen

Lieve Marie-Chris. Lieve Spekkie, jij kent alle ups en downs van deze promotie, die ik met 

je kon delen als je weer eens “on the road” was. Het was fi jn elkaar aan onze just do 

it-spirit te herinneren als 1 van ons hem soms eventjes kwijt was. Ik ken je nu al 10 jaar, en 

je wordt nog steeds met de dag toffer. Ben gek op je! Dat we nog maar heel lang collegae 

mogen blijven in ons Amsterdam. Samen naar de top, maar gelukkig wel binnen een ander 

specialisme.

Lieve Renée. Dirty couz, onze promoverende leventjes toonden veel overeenkomsten de 

afgelopen jaren, en het was fi jn om dat met jou te kunnen evalueren (met of zonder veel 

wijn op het terras). Daarnaast was het altijd even heerlijk onze gedeelde passie voor de 

wetenschap, theater, New York en andere gezamenlijke hobby’s urenlang te bespreken. 

Haha. Altijd heel trots op je en blij dat jij deze dag naast me staat, lieve wereldreiziger!

Collega’s

Lieve Marije, coolest PhD in Amsterdam! Voor lange tijd was jij mijn enige echte fulltime 

collega op de afdeling plastische, wat had ik zonder jou gemoeten? Revisions trouble en 

boy troubles, wat was ik blij dat jij er was. Wij konden samen onze (wetenschappelijke) 

frustraties delen. We hebben er halverwege een beetje een potje van gemaakt, maar BAM 
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wat een comeback hebben we voor mekaar gebokst. Ik ken geen grotere doorzetter dan 

jij, pomodoro koningin! Who run the world? You’re the best!

Lieve Edin, Joline, Joos en Marije, hardcore G4 helden. Het zijn eigenlijk vooral de reunietjes 

waar ik zo veel goede herinneringen aan heb. Wat hebben we een paar mooie avonden en 

nachten beleefd… Toch wel een heel mooi resultaat van al onze onderzoeken. Dat er nog 

maar veel mogen volgen.

En natuurlijk de andere G4 wetenschappers in de bib. Vanilla Paulie, ik heb genoten van 

jouw altijd spannende verhalen tijdens de lunch. En wat waren we blij dat jij een compu-

ternerd bent. Moet je toch maar radioloog worden. Gezellig ouwe fl irt, nahnah! Carla, ook 

genoten van jouw Leidse zachte G en je onophoudelijke geratel. Ik heb nog steeds geen 

fl auw idee waar je onderzoek naar deed maar het was wel heel knus, ook in het Flevo. 

Tevens heel veel dank aan mijn wetenschappelijke stage studenten Folkert, Claartje en 

Rolf. Ik heb veel gehad aan de metingen, operatie database en de mooie plaatjes.

Lieve ORCA, lieve Aimee, Arthur, Bas, Geert, Gijs, Inge, JJ, Jonah, Ruben en Wouter. 

Bedankt voor het adopteren, de koffi epauzes, de Journal Clubs, de vrijdag middag bit-

terballen, de iORCA, twee keer enkelcursus inclusief Casablanca, het offi ciële PLORCA 

ski-weekend “what happens in Winterberg, stays in Winterberg”, met als hoogtepunt álle 

avonden van de legendarische ESSKA in Genève (ik kan niet kiezen). Pompje erbij! Zonder 

jullie was mijn promotie niet zo memorabel geweest. Dankjewel. 

Lieve Inger, heel erg bedankt voor je statistische hulp, zonder jou was ik er niet uitgeko-

men. Ook heel veel dank aan Anneke Heutinck en Mario Maas van de afdeling Radiologie, 

en Leendert Blankevoort voor de moral support en het altijd in mijn grapjes trappen…

Verder werd deze promotie mede mogelijk gemaakt door alle stafl eden en assistenten van 

de afdeling Plastische Reconstructieve en Handchirurgie en de lieve secretaresses van deze 

afdeling: Vera en Mario. Bedankt voor al het papierwerk en het tackelen van Simon als ik 

hem weer eens probeerde te vangen.

Beste Remmet. Ouwe roddelkont, het was gezellig om af en toe bij jou op de kamer te 

mogen zitten. Bedankt voor het meedenken als ik het spiegelen van de CT scans of Linux 

weer eens niet begreep. Gelukkig leer ik snel.

Beste Wim. Hartelijk dank voor al jouw technische hulp en je enthousiasme voor alle pro-

jecten. Zonder jou geen manipulator en fi xator, geen fraaie gadgets en geen blije Simon.
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Lieve SEOHS collega’s, lieve Geert, Ivo, Job, Kurdo, Lisette, Maud, Menke, Pim en Wouter, 

een jaar van mijn promotie heb ik samen met jullie geregeld en vergaderd, maar vooral héél 

veel gelachen. Genoten van de dinertjes bij iedereen thuis, alle voorpret en het weekend 

in Maastricht. Wat was het Stylish Elitair Ontzettend Hip en Sexy in Hotel Arena. Thanks 

voor de top tijd.

Lieve co-groep, lieve Lyanne, Agnes, Karin, Sara, Beau, Hannah, Mandy, Daan en Jan 

Joost, ik ben nog steeds blij dat ik jullie heb leren kennen. Afgelopen jaren waren net zo 

gezellig als tijdens de co-schappen met alle etentjes, borrels, boerderij-uitjes, huwelijken 

en babyshowers. Dat er nog maar vele mogen volgen. Gelukkig hebben we ook nog wat 

promoties te gaan…

Mijn leuke collega’s uit het Flevoziekenhuis, wat heb ik een toptijd gehad tijdens het 

afronden van mijn promotie! Na een paar jaar onderzoek was mijn klinische kennis redelijk 

weggezakt, maar dankzij jullie heb ik het overleefd (vooral door jou Caro, lieve heldin).

My colleagues in New York at the Presbyterian Hospital, especially Tom Gardner, for ma-

king me enthusiastic about doing research and the help with the PhD Scholarship. Thank 

you so much. I still miss the view of Manhattan from the Black Building! Will bring some 

stroopwafels soon.

For making the most out of all my congresses: Henk-Jan Flinterman, Jan van Loon, Tim Peltz, 

Corey, Lauren, Natane, Shiori, captain Dustin, mrs. Doubtfi re and all the other international 

friends I made during my PhD fellow years. You are always welcome in Amsterdam!

En voor alle kopjes koffi e op het Voetenplein: Louie, Sas, Madelon, Lyanne, Karin, MC en 

Lobatto (voor de halfjaarlijkse kopjes koffi e in Manhattan).

Vrienden en familie

Lief jaar en alle andere lieve vriendinnetjes. Wat heb ik veel aan jullie gehad. Bedankt voor 

alle belletjes vanuit en naar mijn vissenkom op G4. Voor alle etentjes en de top vakanties. 

Onbeperkt gamba’s eten, en de avondjes kebap… Jullie zorgden voor de afl eiding naast 

dit proefschrift. Ik kan me geen betere amices wensen.

Lieve Rino, hoe kan ik jou ooit genoeg bedanken. Van co-tje Joy naar een baan waar ik het 

allemaal zelf moest bedenken en doen. Jij was er voor me en nee, het ging niet altijd even 

soepel. Maar een kip is zelden sip. Je bent en blijft mijn kanjer.
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Lieve papa en mama. Jullie zijn mijn grote voorbeeld. Ik ben zo blij met de kijk op het leven 

die jullie mij gegeven hebben. En ik wil dan wel heel graag Miss Independent zijn, stiekem 

ben ik heel erg blij dat ik jullie nog steeds overal voor kan bellen. Van peptalks over werk 

en de liefde tot een wel heel goed beveiligde voordeur, jullie stonden voor me klaar. Pap, 

ik hoop net zo’n goede arts als jij te zullen zijn en lieve mam, ik hoop ooit net zo’n sterke 

en stoere vrouw als jij te worden, ik ben zo trots op je. Bedankt voor jullie nooit afwezige 

steun. Ik zeg niet vaak genoeg dat ik heel veel van jullie hou.

Lieve Maggie, lieve lieve sis. Bedankt voor je onverminderde belangstelling en begrip voor 

mijn onderzoek. Het moet soms minder leuk zijn geweest om wéér de discussies en het 

medische gezeur aan te moeten horen. De Italia roadtrip die we samen gemaakt hebben 

tijdens mijn promotie zal ik nooit vergeten. Slapen tussen de koeien, slappe lach en weg-

sneaken bij de opera in Verona, ’s nachts de weg terugvinden in de ghetto van Florence 

en naast een boom parkeren, we zijn een goed team. Ik geniet ervan dat we samen in 

Amsterdam wonen! Ik bewonder jouw eindeloze energie, wat voor heerlijk sociaal dier je 

bent, en natuurlijk je geduld. Kan nog veel van jou leren. Maar je zult wel altijd mijn kleine 

zusje blijven. Ik ben zo blij dat jij er bent, met jou is alles leuker. Ik hou van je!

Lieve Jan Joost. Lekker ding, met jou wil ik de wereld veroveren. Deze emotionele stuiterbal 

heeft je heel hard nodig. Jij geeft me rust. Dank voor alles. Ik hou zo intens veel van je. En 

nog steeds elke dag een beetje meer.




