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Dankwoord

DanKwoorD

“All good things comes to an end”. Na enkele jaren hard werken het resultaat: het boekje! Dank-

zij de inzet en steun van vele vrienden en betrokkenen is dit proefschrift tot stand gekomen. 

Graag wil ik een aantal personen in het bijzonder bedanken.

Prof. dr. J.c. goslings, promotor en opleider, beste Carel. Waar een opmerking tijdens een 

boottocht op de Vinkeveense plassen al niet toe kan leiden! Het probleem ‘in de huidige tijd 

geen doctor zijn’ werd door ons beiden gezien als een kans en uitdaging. Ook hierin kwam 

jouw levensmotto ‘tijd en tempo zijn van levensbelang’ (in de traumachirurgie) duidelijk van 

pas. Zowel een plek als CHIVO als een opleiding tot klinisch epidemioloog werden geregeld. 

Daarnaast werd de mogelijkheid om onderzoek te doen geboden. Jouw voortdurende enthou-

siasme, onuitputtelijke energie en vermogen om de puntjes op de i te zetten zijn van grote 

invloed geweest op dit proefschrift. Veel dank voor het vertrouwen en alle mogelijkheden die 

jij mij hebt gegeven.

Prof. dr. J.a. reekers, promotor, beste Jim. Hoewel jij niet betrokken was bij het begin van dit 

traject ben je door de scherpe, soms prikkelende opmerkingen erg waardevol geweest om de 

vaart erin te houden en dit proefschrift met succes af te ronden. 

Dr. K.J. Ponsen, copromotor, beste Kees Jan. Jouw enthousiasme en positieve instelling zijn 

ongekend. Het is mij een groot genoegen (geweest) om samen met jou, in de kliniek te werken, 

alwaar jij mij de ‘kneepjes’ van het vak geleerd hebt, congressen te bezoeken en te discussiëren 

over nieuwe ideeën voor onderzoek. ‘Last but not least’ is het een genoegen om met jou te 

filosoferen over het leven en over de toekomst van de traumachirurgie. 

Dr. o.m. van Delden, copromotor, beste Otto. Jouw scherpe analyses, grote kennis en kwali-

teiten als interventieradioloog zijn zeer waardevol geweest. Dank dat jij, ondanks het hectische 

bestaan als interventieradioloog, altijd de tijd wist te creëren voor overleg en adviezen over het 

onderzoek en het beoordelen van talloze CT scans.

Dr. f.w. bloemers, prof. dr. t.m. van gulik, prof. dr. r.J. de haan, prof. dr. m.w. de haan, 

prof. dr. J.s. lameris, prof. dr. P. Patka, leden van de promotiecommissie. Dank dat u de tijd 

en moeite heeft genomen om mijn proefschrift te beoordelen. Het is voor mij een eer dat u 

zitting wilt nemen in deze commissie. 

Prof. dr. r.J. de haan, begeleider tijdens mijn opleiding tot klinisch epidemioloog, beste Rob. 

Als geen ander heb jij de gave om lastige vraagstukken te reduceren tot relatief eenvoudige 
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problemen. Dank voor de wijze lessen over de waarde en betrekkelijkheid van de statistiek en 

voor de bijdrage aan diverse artikelen. 

Joost hoekstra, onderzoeksstudent. Omdat ik mijn promotietraject naast mijn dagelijkse werk 

als chirurg deed, zou zonder jouw enorme inzet (een week data scoren in Groningen: ‘geen 

probleem’) en enthousiasme dit proefschrift er niet zijn geweest. Hartelijk dank voor al het werk 

en wie weet mag ik je ooit opleiden tot chirurg. 

Dominique olthof, onderzoeksstudent. Het feit dat je slechts twee jaar geleden als onder-

zoeksstudent binnen kwam op de Trauma Unit en heden ten dage al heel ver bent met 

promotieonderzoek spreekt voor zich. Heel veel dank voor jouw hulp bij het verzamelen en 

analyseren van data, schrijven en corrigeren van de artikelen en voor de gezellige discussies! 

Het lijkt mij mooi om betrokken te blijven bij jouw promotieonderzoek. 

chirurgen albert schweitzer ziekenhuis Dordrecht. Veel dank voor de goede opleiding 

die ik van jullie heb gekregen en de tijd en ruimte die ik kreeg om tijdens mijn laatste jaar de 

opleiding tot klinisch epidemioloog te volgen. 

Dr. r.J. oostenbroek, opleider, beste Rob. Vanaf het begin van mijn komst in het Albert Sch-

weitzer Ziekenhuis heb ik erg veel gehad aan jouw oprechte adviezen, steun en vertrouwen in 

mij. Ik wens je, samen met Nella, een gezond leven toe als ‘rustend chirurg’. 

Mijn maten van het maasstad ziekenhuis wil ik bedanken voor de mogelijkheid die ik kreeg 

om dit proefschrift af te maken en de prettige samenwerking. Ik hoop dat we nog jaren op deze 

positieve wijze met elkaar één hechte maatschap vormen. 

Jacqueline brockhoff, de spil van de Trauma Unit in het AMC. Dank voor jouw hulp bij de vele 

administratieve werkzaamheden en voor de gezelligheid.

hannie van de most, secretaresse brandwondencentrum Rotterdam. Ik waardeer het dat jij 

ondanks de vele werkzaamheden in het brandwondencentrum mij wilde ondersteunen met 

de ‘laatste loodjes’. 

Alle andere medeauteurs die nog niet genoemd zijn in het voorgaande dankwoord. Ik ben 

jullie dankbaar voor de bijdrage aan dit proefschrift. 

marc, ‘Guitje’, sinds de tijd dat we allebei ANIOS waren in het AMC kennen we elkaar. Wat heb-

ben we veel leuke momenten gehad tijdens de opleidingstijd. Hoewel jij soms niet begreep 

dat ik vaak bezig was met onderzoek, heb je mij toch altijd gesteund. Het was dan ook vanaf 
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het begin logisch dat jij mijn paranimf zou zijn. Helaas was er dit jaar het ongelofelijke drama in 

jullie leven. Des te meer waardering en respect heb ik voor jou (en Evelien) dat je bereid bent 

om mijn paranimf te zijn. 

adriaan, het is een eer om jou als paranimf te hebben. Even leek het erop dat jij, als gynaeco-

loog, mijn opleider zou worden. Hoewel ik besloot chirurg te worden, is er een mooie vriend-

schap ontstaan tussen ons en de dames. Dank dat je mij wil bijstaan als paranimf. 

Mijn (schoon)familie, dank voor de interesse die jullie getoond hebben in mijn promotietra-

ject en dat jullie altijd klaar staan voor ons gezin. Lieve pa en ma, in het bijzonder wil ik jullie 

bedanken voor de onvoorwaardelijke liefde en steun. Zonder jullie had ik hier niet gestaan.

“But the best things …”. Lieve esther, ik heb veel bewondering voor de manier waarop jij alle 

balletjes (de organisatie van ons gezin, (vrijwilligers)werk, ons drukke sociale leven) in de lucht 

houdt. Heel veel dank voor jouw liefde, interesse in mijn werk en de ruimte die jij mij geeft om 

mijn ambities na te streven. Gelukkig komt er nu meer rust en tijd voor de mooie uitdagingen 

die er zijn in de komende jaren. Lieve Essie, ik hou van je! 

Lieve sjuul, thijs, roos en Just, jullie zijn prachtige, lieve, soms ondeugende schatjes. Ik ben 

blij dat er nu meer tijd komt om van elkaar te genieten.




