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Een proefschrift schrijven is teamwork. Ik wil iedereen, die me op welke ma-
nier ook heeft geholpen, hartelijk bedanken. In het bijzonder:

Professor dr. C.N. van Dijk, promotor en opleider, beste prof, als oudste co-
assistent vroeg ik u, of ik onderzoek kon doen naar enkelprothesen. U schreef 
direct een aanbevelingsbrief aan professor Hintermann. Een betere start 
van een promotietraject had ik niet durven wensen. U heeft me, behalve als 
promovendus, ook als opleidingsassistent aangenomen. Ik was al in voet- en 
enkelchirurgie geïnteresseerd geraakt, waardoor ik bij u, als internationaal 
gerenommeerd enkelspecialist, precies op de juiste plek was. Als geen ander 
kunt u een assistent uw gedachtenstappen uitleggen en door uw ogen naar 
een probleem laten kijken. Mijn hartelijke dank voor alles wat u me tot dusver 
hebt geleerd.

Professor B. Hintermann, PD, Doktorvater, lieber Beat, Sie haben einen uner-
fahrenen jungen Arzt angestellt und ihm die Möglichkeit gegeben Forschung 
zu betreiben. Dafür werde ich Ihnen immer dankbar sein. In nur einem Jahr 
haben Sie mich in die state-of-the-art Fuss-und Sprunggelenkschirurgie ein-
geführt. Dank Ihnen konnte ich an Artikeln mitschreiben, an vielen Kongres-
sen auf der Welt Vorträge halten und an Kursen teilnehmen. Sie haben dafür 
gesorgt, dass ich mich in Ihrer Klinik in Liestal wie zuhause fühlte. Sie sind 
mir ein grosses Vorbild und ich bin stolz einer Ihrer Schüler zu sein.

Dr. med. M. Knupp, PD, co-promotor, lieber Markus, als erstes möchte ich 
mich bei dir bedanken für den herzlichen Empfang in Liestal. Du hast mir so-
fort deine Begleitung angeboten und hast dich wirklich um mich gekümmert. 
Schon nach wenigen Tagen brachte ich mehr Zeit mit dir am Operationstisch 
zu als in der Wissenschaftsbaracke. Im Paddy Reilly trafen wir uns um noch 
wichtigere Sachen als unsere Arbeit zu besprechen. Grosse Bewunderung 
habe ich vor deiner ‘goldenen Kombination‘ von sozialen, klinischen und wis-
senschaftlichen Fähigkeiten. Überdies bist du mir ein guter Freund geworden, 
auch dafür danke ich dir. Ich freue mich darauf nächstes Jahr in Liestal wieder 
mit dir zusammenarbeiten zu können.

Dr. ir. L. Blankevoort, beste Leendert, jouw scherpe blik en heldere kritiek 
maken elk artikel en elk proefschrift beter. Onze wetenschappelijke samen-
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werking in de afgelopen jaren was voor mij zeer waardevol. Bedankt voor het 
slijpen van de eerste versie tot een leesbaar boek.

Prof. dr. J.C. Goslings, dr. J.W.K. Louwerens, prof. dr. M. Maas, 
prof. dr. F. Nollet, prof. dr. R.J. Oostra, prof. dr. ir. T.H. Smit, leden van de 
promotiecommissie, bedankt voor het beoordelen van mijn manuscript. Ik 
verheug mij op uw vragen en hoop een goed weerwoord te kunnen bieden.

Dr. P. Kloen, beste Peter, je hebt me destijds, als student, de ideale start gege-
ven: de eerste papers, boekhoofdstukken, en een duwtje richting de toekom-
stig opleider. Bedankt voor alles wat je me hebt geleerd; zowel wat betreft 
wetenschappelijke, als klinische en operatieve vaardigheden. 

Prof. dr. G.M.M.J. Kerkhoffs, beste Gino, zowel je bijdrage aan mijn proef-
schrift als je bijdrage aan mijn opleiding zijn van grote waarde. Wat is het een 
feest om in de kliniek met je samen te werken. Je bent een alleskunner en je 
weet het beste uit je assistenten te halen. 

Dr. J.A.M. Bramer, beste Jos, dr. G.R. Schaap, beste Gerard, dr. M.U. Schafroth, 
beste Matthias, dr. P.A.A. Struijs, beste Peter, stafleden orthopedie in het 
AMC, bedankt voor jullie bijdrage aan mijn opleiding.

Dr. E.Ph. Steller, beste Flip, dr. W.F. van Tets, beste Wim, drs. J. Ultee, beste Jan, 
drs. A. Voorwinde, beste Tony, dr. B. Vrouenraets, beste Bart, dr. B.A. van Wa-
gensveld, beste Bart, chirurgen uit het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, excuses 
dat ik mijn proefschrift niet tijdens mijn vooropleiding heb afgemaakt. De 
kliniek bij jullie was te leerzaam en te leuk. Ik heb af en toe oprecht heimwee.

Drs. I.N. Sierevelt, klinisch epidemioloog, beste Inger, bedankt voor je bijdrage 
aan mijn proefschrift. Jij kan als geen ander zoeken naar de klinische relevan-
tie achter de getallen. Je bent tevens betrokken bij onze huidige projecten en 
ik hoop dat je dit nog lang wilt blijven doen.

L. Bolliger MSc., Chef de Baracke, liebe Lilianna, dein Mountainbike fährt im-
mer noch! Nächstes Jahr wird es wieder mitkommen und zwischen Basel und 
Liestal pendeln. Dir will ich danken, dass du mich so herzlich aufgenommen 
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hast in der Forschungsgruppe. Du hast an vielen Projekten teilgenommen und 
mich dabei grossartig unterstützt. 

Dr. med. A. Barg, lieber Alexej, dr. med. M. Horisberger, liebe Monika, dr. med. 
C. Lampert, lieber Christoph, dr. med. J. Stucinskas, lieber Justinas, Co-autho-
ren, vielen Dank für eure sehr wertvollen Beiträge zu meiner Dissertation.

Dr. med. M. Clauss, lieber Martin, dr. med. A. Elsner, lieber Andreas, D. Hefti 
MSc., lieber Daniel, dr. med. U. Hefti, lieber Urs, dr. med. Th. Hesse, lieber Tho-
mas, dr. med. dr. phil. Th. Ilchmann, lieber Thomas, dr. med. R. Keller, lieber 
Roman, M. Lüem MSc., lieber Martin, dr. med. R. Lusser, lieber Roman, dr. 
med. A. Moser, liebe Annette, dr. med. C. Wullschleger, lieber Christoph, Kolle-
gen im KSLI, bei euch möchte ich mich für eure Gastfreundschaft bedanken. 

S. Pannhorst Msc., liebe Silke, dr. med. D. Brandenberger, lieber Daniel, dr. 
med. M. Bachmann, lieber Martin, dr. S. Desmyter, lieber Stefan, mit Hilfe 
von Pizzen und abendlangen Telefongesprächen konnten wir im ‘Callcenter 
Baracke‘ die Knorpelstudie vollenden.

Mw. M. Mammel, vriendin van mijn schoonouders, bedankt voor uw hulp met 
het samenstellen van de dankwoorden in het Duits.

Dr. ir. A. van der Veen, technisch medewerker van het experimenteel laborato-
rium in het VUmc, beste Albert, zonder jouw hulp hadden we de Instron niet 
eens aan kunnen zetten. Je hebt ons uitstekend begeleid.

Uit de kweekvijver: dr. C.J. van Bergen, beste Christiaan, jij wint onze per-
soonlijke race. Dank ook voor je hulp in het VU-lab. Drs. P.A.J. de Leeuw, 
roommate, beste Peter, ik kijk uit naar ons laatste academisch jaar samen. Drs. 
B. van Ooij, beste Bas, en drs. M.L. Reilingh, beste Mikel, jullie zijn tevens fan-
tastische collega’s geweest in het Slotervaart. Dr. M.N. van Sterkenburg, lieve 
Maayke, wat heb je een hoop werk verzet naast jouw proefschrift en wat knap 
dat je als eerste klaar bent. 

Marga en Rosalie, secretariaat AMC, bedankt voor jullie ondersteuning.
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Dr. J.N. Doornberg, paranimf, beste Job, jij hebt me destijds aan Peter Kloen 
voorgesteld en zo is het orthopedisch balletje gaan rollen. Omdat ik een half 
jaar eerder in het Lucas met de vooropleiding begon, mocht ik jouw eerste 
gammanagel superviseren. Een unicum, want jij ligt al jaren kilometers op ons 
allen voor. Jouw tomeloze inzet, enthousiasme, professionaliteit en integriteit 
gaan je tot grote hoogte brengen. Ik respecteer je niet alleen als collega, maar 
ben je ook dankbaar voor de vriendschap die we hebben opgebouwd in de 
afgelopen jaren. Zondagochtend Artis met de jongens, schaatsen, of een stukje 
door de weitjes van Davos: ‘work hard, play hard’. 

Drs. M.P.J. van den Bekerom, paranimf, beste Michel, je hebt me onder je hoe-
de genomen toen ik als oudste co-assistent in het AMC kwam en me het boek 
van Hintermann gegeven. Eigenlijk ligt bij jou de basis van dit proefschrift. 
Je hebt een grote bijdrage geleverd aan de helft van mijn artikelen, bovendien 
weet je meer van enkelfracturen dan wie ook. Ik mag me derhalve gelukkig 
prijzen met jou aan mijn zijde bij de verdediging. Jouw carrière heeft een 
fraaie vlucht genomen via je fellowship in Breda. Je bent ook goed geland in 
het OLVG. Bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn.

Frank en Edwin, ‘best men’ en vrienden voor het leven, uit het oog, niet uit het 
hart. De afstand San Francisco - Brussel - Amsterdam is slechts een tijdelijk 
ongemak.

Stein, Bram, Paul en Wouter, amices van ‘00, jullie heb ik de afgelopen tijd 
door opleiding en promotie te weinig aandacht gegeven. Bedankt voor jullie 
vriendschap.

Henk en Henriëtte, schoonouders, jullie namen me liefdevol in de familie op.

Pa en ma, wat zijn jullie een goede ouders en lieve Popa en Momi voor de jon-
gens. Bedankt voor al jullie interesse, steun, tijd, toewijding en zorg.

Mariken, je bent mijn alles. Wat ben ik gelukkig met jou en onze kereltjes. Je 
hebt me altijd gesteund waar het kon en regelmatig afgeleid waar het moest. 
Dit proefschrift is zowel door jou, als ondanks jou, nu eindelijk af.


