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Alle patiënten en proefpersonen die vrijwillig hebben meegewerkt aan de onderzoeken in dit 

proefschrift wil ik hartelijk bedanken. 

 

Prof.dr. C.N. van Dijk 

Beste professor, ik wil u bedanken voor het aangaan van deze scientific joint venture. Mijn 

dank voor al uw input in de concepten, onderzoeken, manuscripten en het uiteindelijke 

proefschrift. Naast promotor was u tevens mijn opleider in de orthopedie, ook dat is een eer. 

Uw passie voor de orthopedie in combinatie met een groot enthousiasme voor de wetenschap 

is een bron van inspiratie. Veel bewondering heb ik voor uw pionierswerk op het gebied van 

de enkel- en voetarthroscopie. Met plezier heb ik mee mogen werken aan uw befaamde 

Amsterdam Foot and Ankle Course. De filosofieën over orthopedie en andere zaken des 

levens waren altijd boeiend; de uiteenzetting over ‘thinking out of the box’ in Murcia is 

legendarisch. Veel dank voor al de geboden kansen. 

 

Dr.ir. L. Blankevoort 

Beste Leendert, je hebt een zeer groot aandeel in de totstandkoming van dit proefschrift. Veel 

dank voor al het werk dat jij hebt gestopt in de onderzoeken en het promotietraject. Dank ook 

dat jij co-promotor bent. 

 

Dr.ir. G.J.M. Tuijthof 

Beste Gabriëlle, bedankt voor jouw enorme bijdrage aan alle onderzoeken in dit proefschrift. 

Tevens wil ik je bedanken dat je co-promotor bent.  

 

Prof.dr. ir. C.A. Grimbergen, dr. J.W.K. Louwerens, dr. M. Maas, prof.dr. F. Nollet, 

prof.dr. R.G. Pöll en prof.dr. H.C.P.M. van Weert wil ik bedanken voor hun bereidheid 

om dit proefschrift te beoordelen en plaats te nemen in de promotiecommissie. 

 

Remmet Jonges 

Beste Remmet, jouw expertise is onmisbaar geweest voor het realiseren van de 

onderzoeksprojecten in dit proefschrift. Bedankt voor alle input. Ook voor je hulp bij het 

omslag.  

 

Martin Poulus en Marloes de Graaf 

Dank voor jullie tijd en assistentie bij het CT scannen in het AMC bij dag en nacht.  

 

Marga en Rosalie 

Dank voor de ondersteuning vanuit het secretariaat. 

 

Michel van de Bekerom, Stefan Breugem, Jasper de Vries, Maarten Rademakers en 

Maartje Zengerink 

Kweekvijverveteranen van mijn generatie en inmiddels collega’s in de orthopedie. Dank voor 

alle wetenschappelijke discussies en het plezier binnen en buiten de ziekenhuismuren in 

Nederland en op de cursussen/congressen in het buitenland. Gelukkig is er nog regelmatig 

gelegenheid voor een gezellige vrijdagmiddagborrel in Amsterdam. Voor de kandidaat-

promovendi; veel succes met jullie onderzoeken en het proefschrift. 

 

Jaap Kuster en Maarten Rademakers 

Beste paranimfen, gelukkig zijn jullie er tijdens de promotie om mij bij te staan. Dank ook 

voor de hulp bij het organiseren van de promotie vanuit Sydney. Beste Jaap, dank voor je 

vriendschap. Schitterende herinneringen heb ik aan onze avonturen in Nederland en ver weg. 

Never a dull moment! Dr. Maarten, zeer gewaardeerde collega. Mooie tijden op de werkvloer 

in Hilversum en het AMC. Ik denk dat wij naast collega’s ook vrienden zijn geworden. 

Geweldig dat jullie paranimfen willen zijn. 

 

Vrienden 

Bedankt voor jullie vriendschap, de gezelligheid en humor. Het proefschrift is nu af dus 

minder achter de computer en meer tijd voor leuke dingen!  

 

Mijn lieve ouders, Anette, Roy, David en Lieke 

Dank voor alle ondersteuning en hulp tijdens de opleiding en het promotietraject. Voor jullie 

gaat geen zee te hoog. Ik hou van jullie. 

 

 

  




