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Dankwoord

Het werk aan dit proefschrift heeft ruim een decennium in beslag genomen. Een lange etappe 
waarvan ik, zonder de steun van ‘waterdragers, toeschouwers, mecaniciens, masseurs, 
sportartsen (?), en ploegleiders’, de eindstreep niet had kunnen halen. Diegenen die hierin 
een onmisbare rol hebben gespeeld wil ik graag danken.

Mijn promotor en co-promotores, Carel Goslings, Kees-Jan Ponsen en Niels Schep. Alle drie 
traumachirurg en wetenschapper, alle drie anders. Van jullie valt eindeloos veel te leren.

Alle medeauteurs, in het bijzonder Suryadi Soedarmo. Inspirator in het verre Indonesie, uit 
inmiddels een ver verleden. En de commissieleden Hans Reitsma en Michiel Verhofstad.

De overige commissieleden, de heren professoren Rob de Haan, Olivier Busch, Vandertop en 
Leenen, voor hun bereidheid mijn werk als academische proeve te beoordelen.

Mijn paranimfen, Boj Mirck en Jurriaan Tuynman. Collega’s, maar vooral vrienden. Volgens 
de 10% regel (minimaal 10% van je plannen moet je realiseren) hebben we nog heel wat 
zeemijlen voor de boeg.

Chirurgen Sint Lucas Andreas ziekenhuis, in het bijzonder Flip Steller. Dank voor de ruimte 
die jullie mij boden om tijdens de opleiding een master epidemiologie te volgen.  

Trauma Unit AMC. Een deel van jullie was direct betrokken bij dit proefschrift, de anderen, 
Jan Luitse, Vincent de Jong, Rolf Peters, Tim Schepers en Jacqueline Brockhoff, jullie wil 
ik danken voor jullie belangstelling, kritische opmerkingen bij wetenschapsbesprekingen en 
ondersteuning. 

Collega onderzoekers G4, in het bijzonder de ‘trauma-girls’, Suzan Beerekamp, Dominique 
Olthof, Joanne Sierink en Wendy Bruinsma. Wendy, je vette, vloeiende Amerikaanse 
accent bij voordrachten in het buitenland bracht me op het idee jou te vragen inleiding en 
samenvatting te controleren. Dank hiervoor.

Bureau TraumaNet AMC, met speciale dank aan Frank de Groot en Mariska Klooster. Bij jullie 
is de traumaregistratie in goede handen.

Zonder creatieve vrienden geen proefschrift. Oene Klumper, dank voor de suggesties voor 
een pakkende titel, en Hans Strijbos, dank voor het samenbrengen van inhoud en esthetiek in 
het fraai vormgegeven omslag.

Mijn schoonvader Gijs Kok voor de vertaling van de samenvatting en hoofdstuk 8.

Mijn lieve trouwe ouders.

Dieke en Digna, van alles zijn jullie me het liefst.

Pieter Joosse, Amsterdam, maart 2013


