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Graag wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit proefschrift.

In het bijzonder, prof. dr. A.J.M. Balm, 

U was de eeuwig ronkende motor achter dit project, met recht een PRO-motor; positief, pro-

actief, professioneel, en altijd vol nieuwe ideeën. Uw positieve instelling, werklust, tempo en 

enthousiasme bewonder ik. Onze contacten waren altijd efficiënt, maar ook gezellig en vol 

grapjes, hetzij in de vele e-mails, besprekingen, achterop de fiets, bij bezoeken aan de ACTA en 

UTwente of koffiedrinkend in het centrum van Enschede. Heel erg veel dank voor alles.

Co-promotoren, prof. dr. I.B. Tan en prof. dr. L.E. Smeele, 

Dank voor jullie hulp en goede adviezen. 

Bing, ik zal jouw woensdagmiddag levens- en dokterslessen niet vergeten, dank daarvoor. Ik 

waardeer het zeer dat jij, als uitvinder van de term functionele inoperabiliteit, mijn co-promotor 

bent.

Ludi, je hebt mij begeleid vanaf de reis naar Groningen voor mijn allereerste presentatie van het 

onderzoek op de NWHHT vergadering in 2007 tot nu, dank daarvoor.

Mijn dank gaat uit naar de leden van de promotiecommissie, 

Prof. dr. S.J. Bergé, prof. dr. R. de Bree, prof. dr. F.J.M. Hilgers, prof. dr. J. de Lange, 

prof. dr. C.B.L.M. Majoie, die met aandacht dit promotiewerk hebben bestudeerd en 

gecorrigeerd. 

Prof. dr. C.R. Leemans, 

Dank voor uw interesse en adviezen tijdens de ontwikkeling van dit proefschrift, maar vooral ook 

voor de mogelijkheid die u mij geboden heeft de opleiding tot kno-arts in uw kliniek te volgen.

Mede-auteurs, 

Coen Rasch, Frank Pameijer, Eeke Hallo, Michael Hauptmann, Daniel Wismeyer, Caroline

Speksnijder, Maarten van Alphen, Ferdi van der Heijden, Maarten Muijen, Sander Bosch, 

Menno Krap, Michiel van den Brekel en Derek Rietveld, dank voor jullie bijdragen.

Saar Muller, dank voor al je werk met het ontwikkelen van de cine-MRI en de goede adviezen, ik 

bewonder jouw wetenschappelijke inzet en inzicht. 

Lisette, dank voor al je goede en praktische tips, die begonnen bij de literatuur review, maar 

voortduurden tijdens mijn hele promotie-traject. 

Ferdi, dank voor het enthousiasme waarmee je het virtual surgery project leidt, en je hartelijke 

ontvangsten in Twente. Het was heel interessant en leerzaam om in zo’n andere tak van 

wetenschap mee te mogen kijken en denken.
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Collega’s in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het VU Medisch Centrum,

Bedankt voor zo nu en dan wat wetenschappelijke hulp, maar vooral voor de leuke tijd samen, 

want dat geeft mij veel plezier tijdens en na het werk.

Géke, Marjolein, Edward, Karima, Thijs, dank voor het nalezen van dit manuscript.

Mijn paranimfen, Mar en Thijs,

Fijn dat jullie zo vanzelfsprekend naast me staan, ik hoop dat dat altijd zo zal blijven.

Tot slot wil ik hen nog noemen, waar het uiteindelijk allemaal om draait, mijn vrienden, de posse, 

de HK, de Nieuwkoop-gang en mijn lieve familie. 

In het bijzonder mijn moeder. 

En boven alles Michiel, die mijn leven tot een feest maakt.


