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Done! Het DIAFOS concert is voorbij, de toegift is gespeeld, het nagenieten is begonnen. 
Het was mooi, zwaar, met ups en downs, maar met dank aan vele betrokkenen is dit spek-
takel een succes geworden. Werken in een onderzoeksteam is eigenlijk net als spelen in een 
band, het is een teamsport waarbij het resultaat het beste is als alle betrokkenen het beste 
uit zichzelf halen. Ik zal daarom de ‘band’ aan jullie voorstellen. 

Maar niet zonder eerst het publiek te bedanken. Trots kan ik vaststellen dat we 171 zeer be-
trokken fans hadden, patiënten die ondanks mobiliteitsproblemen, ingewikkelde voedings-
schema’s en drukke ziekenhuisplanningen volledig belangeloos kwamen opdraven en zich 
lieten onderzoeken. Ook als het soms tegenzat en de meting langer duurde dan gepland was 
de motivatie om het ‘goed’ te doen meestal groot en moest de taxi die al stond te toeteren 
maar even wachten. We zijn jullie als onderzoeksteam onnoemelijk veel dank verschuldigd. 
Door jullie heeft het DIAFOS project een waardevolle en relevante bijdrage kunnen leveren 
aan de klinische praktijk. 

En dan, op drums, Frans Nollet (promotor). Beste Frans, een drummer zit vaak verstopt 
achter zijn drumstel, maar is stiekum de meest onmisbare muzikant. Als drummer bepaalde 
jij het ritme. Op momenten dat het dreigde mis te gaan gaf je een ‘roffel’ en wist iedereen 
weer hoe het verder moest. Ik heb veel geleerd van je ongelooflijke vermogen om structuur 
te bieden in de overweldigende omvang van het DIAFOS project en ben je daarvoor zeer 
dankbaar. 

Op bas, Mirjam de Haart (co-promotor). Beste Mirjam, een bassist is vaak de muzikant die 
je pas echt opmerkt op het moment dat ie stopt met spelen. De bassist is de stille kracht 
van de band, draagt bij aan de groove en het ritme, en zonder bas klinkt het nergens naar. 
Zonder jouw onvoorwaardelijke steun in leuke en moeilijke periodes was het onmogelijk 
mijn promotie tot een goed einde te brengen. Bedankt voor alle opbeurende whatsappjes 
en chocolade, ik ben ontzettend blij dat je altijd achter me stond en dat je nooit stopte met 
spelen. 

Op gitaar, Roelof Waaijman (collega PhD). Beste Roelof, de gitarist is altijd de harde werker 
binnen de band. Hij draagt bij aan het akkoordenschema, de groove, de backing vocals en 
af en toe geeft ie ook nog eens een solo weg. Je bent een echte manus van alles. Samen  
hebben we toch maar mooi 2061 metingen gedaan, ruim 650 rondes van aanpassingen vol-
tooid en 89748 km in de trein gezeten. Je bent een fijne collega en je ICT-capaciteiten waren 
onmisbaar om de enorme datastroom en afspraken in goede banen te leiden. Daarnaast 
ben ik blij dat ik het promotietraject al even bij je mocht afkijken. Ik wens je al het beste in je 
carrière, je nieuwe huisje en natuurlijk veel geluk met de komst van de kleine. 



163

Dankwoord

D

Op percussie, Renske Keukenkamp (collega onderzoeker, kamergenoot). Beste Renske, per-
cussionisten worden ingeschakeld op momenten dat er ‘geknald’ moet worden. Jij zorgde 
ervoor dat we op het juiste moment de extra power hadden om het concert tot een echt 
spektakel te maken. Je bent een goede onderzoekster, een betrouwbare collega en ook nog 
eens een gezellige kamergenoot. Dank voor al je inspanningen, ik wens je alle goeds met je 
eigen onderzoek en natuurlijk veel plezier met je reisplannen. 

En dan, may I have your attention please, op leadzang, the one and only Sicco Bus (co-pro-
motor). Beste Sicco, een leadzanger is het gezicht van de band, de man die de ‘spotlight’ het 
best verdraagt. Waar amateurzangers snel tevreden zijn en waar professionele zangers het 
vak beheersen, daar maken topzangers het verschil en laten een liedje niet ‘goed’ klinken 
maar geweldig. Tot deze laatste categorie behoor jij. Ik ben je dankbaar dat ik gebruik heb 
mogen maken van je inzichten als onderzoeker, je analytische denkvermogen en je meer 
dan uitstekende schrijverskwaliteiten. Ik heb veel van je geleerd en zal in de toekomst nog 
vaak denken: ‘Hoe zou Sicco dat aanpakken?’. 

Zonder professionele crew geen concert. Het licht en geluid was prachtig dankzij de technici 
van vele schoenbedrijven, namelijk Livit Orthopedie, Buchrnhornen orthopedie, Roessingh 
Revalidatie Techniek, George In der Mauer, Hanssen footcare, OIM orthopedie, Beter lopen, 
Centre Orthopedique en Penders voetzorg. Ik ben alle technici veel dank verschuldigd voor 
de ruim 1500 schoenaanpassingen die zijn uitgevoerd. Een aantal technici waar ik intensief 
mee heb samengewerkt wil ik in het bijzonder bedanken. Beste Paul (Mooren), als mu-
ziekliefhebbers onder elkaar (onze discussies gingen zeker zo vaak over muziek maken als 
over orthopedische schoenen), ‘jazz is belangrijker dan orthopedische schoenen’...het had 
zomaar een stelling in dit boekje kunnen zijn. Dank voor je prettige samenwerking. Beste 
Bart (Koomen), je altijd vrolijke inbreng zorgde ervoor dat ik nooit met tegenzin naar een 
meetsessie kwam. Ik hoorde dat je je gitaar weer uit het stof hebt gehaald, top!! Beste  
Harold (van Wessel), altijd nam je de moeite rigoureus te werk te gaan als de drukuitsla-
gen er om vroegen. Ik ben met veel plezier wekelijks naar Eindhoven gereisd, hopelijk kun-
nen we vanuit mijn nieuwe functie nog eens wat samen doen. Beste Ronald (Lever) en Jan 
(Pulles), jullie moesten alle metingen uitvoeren tijdens de reguliere spreekuren of zelfs in 
de lunchpauze, maar toch lukte het altijd. Dank daarvoor! Cher monsieur du Mont, beste  
Gerard, zo vlak voor je pensioen mocht ik je nog leren kennen. Je enthousiasme werkte 
altijd aanstekelijk, dank voor de fijne samenwerking en de rondleiding in je prachtige prak-
tijk. Beste Wim (Custers) en Irma (Paardekooper), dank voor de altijd hartelijke ontvangst 
in Delft, jullie aanwezigheid tijdens alle, maar dan ook alle, bijeenkomsten en de vele leuke 
discussies over wat er allemaal wel en niet goed gaat in orthopedisch schoenenland. Ik hoop 
dat we in de toekomst nog vaak samen onderzoek kunnen doen! 
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De band wilde er vanzelfsprekend goed uitzien, van de output een ‘goed product’ maken en 
spelen voor een groot publiek. Graag stel ik aan u voor onze (publieks)managers: Tessa Bus-
ch-Westbroek (Academisch Medisch Centrum), Anke Verlouw (Maxima Medisch Centrum), 
Jan Bakker (Medisch Centrum Alkmaar), Daan Wever (Roessingh Revalidatie Techniek), 
Rutger Dahmen, Annemiek l’Ortye (Slotervaartziekenhuis), Sjef van Baal, Daan Eenkhoorn 
(Ziekenhuisgroep Twente), Arianne van den Hark, Vincent de Groot (VU medisch centrum), 
Wojtek Polomski (Spaarne Ziekenhuis), Hub Hacking (St. Antonius Ziekenhuis) en Heleen 
Berendsen (Reinier de Graaf Gasthuis). Drie ‘managers’ zou ik in het bijzonder willen bedan-
ken. Beste Tessa, jij was vanaf het begin intensief betrokken bij de DIAFOS trial. We hebben 
veel discussies mogen hebben waarbij ik je praktische visie op de zaken altijd enorm heb 
gewaardeerd. Het was een leerzame tijd, dank daarvoor! Beste Rutger, mede dankzij jou 
raakte ik ooit geïnteresseerd in de diabetische voetproblematiek door mijn afstudeerscrip-
tie. Ontzettend leuk dat het daar niet bij is gebleven. Onder jouw leiding kon mijn eerste 
artikel als eerste auteur (CVA nazorg) gepubliceerd worden, en wie weet wat de toekomst 
nog brengt. Beste Heleen, ik vond het erg leuk dat je altijd zo betrokken was en ondanks 
soms onmogelijke planningen toch altijd probeerde bij een meetsessie te zijn. Dank voor je 
enthousiasme en het meedenken tijdens de totstandkoming van mijn laatste artikel. 

In de voorbereiding van het concert moesten er kaartjes verkocht worden, kabels gerold 
worden, de telefoon aangenomen worden, etc. Gelukkig hadden we hulp van onze roa-
dies! Annemiek Heijne, Hanna Lievense en Elvira Elmendorp, jullie hebben ons uitstekend 
geholpen, zonder jullie waren we waarschijnlijk nu nog steeds brieven aan het schrijven en 
vragenlijsten aan het invoeren. Dank!

De sfeer in de kleedkamer is natuurlijk van groot belang voor een muzikant. Hier zaten de 
ware mental coaches. Hilde, Renske en Roelof, ondanks ieders hectiek, de vele telefoontjes 
en binnenstormende collegae, was kamer A.01-411 altijd een oase van rust en vrijheid. Hoe-
wel ik er het laatste jaar aanzienlijk minder vaak was, heb ik jullie gezelschap altijd enorm 
gewaardeerd. Het was gezellig, leerzaam en fijn! Dank. Ook ex-kamergenootjes en collega 
onderzoekers, Huub, Nicoline, Eric, Saskia, Alice, Fieke, Dominique en Eva, dank voor de 
gezellige lunches, borrels en filmpjes. 

Van kritiek word je beter, scherper en adequater. Een team van critici volgde ons daarom 
tijdens de repetities, de persconferenties en het concert. Dank gaat uit naar Nicolaas Scha-
per, Bob Michels, Edgar Peters, Stijn Hazenberg, Erik Manning, Adriaan Bril, Klaas Postema, 
Frans Elferink en Ton de Lange voor de kritische noten en het beoordelen van de primaire 
outcome. Ook wil ik graag bedanken prof. dr. K. Postema, prof. dr. Ir. Harlaar, prof. dr. J.B.L. 
Hoekstra, prof. dr. D.A. Legemate, dr. H.H.C.M. Savelberg en dr. E.J.G. Peters voor hun inte-
resse in en de beoordeling van het manuscript. 
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Ik leerde piano spelen toen ik klein was, maar ik heb muziek leren maken toen ik ging stu-
deren. Tijdens mijn studie en promotie heb ik het geluk gehad met vele vrienden muziek 
te mogen maken. Onder de noemers Costa del Soul, Taste like Chicken!, Moon Saloon, Me-
lodysiac, Ben en Johnny, Gaya, Synergy, The Other 45 en Blow Out! zijn vele onvergetelijke 
momenten ontstaan: Jaarlijks in de Melkweg en Paradiso, met hele PA en backline op de 
boot naar Pampus, Parijs smaakte naar kip (Toledo in de agenda), live op de radio, voor 
‘Paal’ staan, de pakjesboot van Sinterklaas letterlijk in brand gespeeld (sorry nog) en nog 
oneindig veel meer. Tijdens alle uren in het repetitiehok, de studio en op het podium was er 
geen ruimte voor mijn proefschrift, veel dank daarvoor! Lieve vrienden, ik heb het dak laten 
verzekeren voor dit feestje, dus ‘hit it!’.

Naast het muzikantenleven ben ik gezegend met vele lieve en dierbare vrienden. Eén bij-
zondere vriend mag niet onvermeld blijven. Beste Robin, eigenlijk door een samenloop van 
omstandigheden leerden wij elkaar in de rebound van de 5e klas middelbare school kennen. 
En ook al woonde jij een groot deel van de tijd daarna in Spanje, onze vriendschap is nu in-
tenser dan ooit en daar ben ik blij mee. Mede dankzij jou ligt dit proefschrift er in deze vorm. 
Ik ben trots dat je naast me staat als paranimf.  

De laatste jaren voorafgaand aan het concert waren op vele vlakken rock ’n roll, in positieve 
en negatieve zin. De vaste groupies, a.k.a. een fijne familie, blijken dan toch maar weer 
onmisbaar! 

Lieve Ingrid en Leo, ook al weet ik dat jullie het sowieso altijd heerlijk vinden om met re-
gelmaat voor Mila te zorgen, wil ik jullie toch bedanken dat jullie te pas en te onpas klaar 
stonden om bij te springen als ik weer eens door moest. Jullie zijn geweldig! 

Lieve Jim, je heengaan wierp een enorme schaduw over mijn en ons leven. De leegte die je 
achterliet is onverdraaglijk, voor mij, je familie en je vrienden. Je bent voor velen een bron 
van inspiratie geweest. Bedankt voor de kunst die de cover van dit proefschrift versiert. Ik 
ben er trots op dat je zo toch nog deel uit maakt van dit boekje!

Lieve zus, de laatste 6 jaar waren voor ons beiden de meest hectische uit ons leven. Alle 
ontwikkelingen op persoonlijk en professioneel vlak zorgden ervoor dat we elkaar veel te 
weinig hebben gezien de laatste jaren. Maar zoals dat bij beste maatjes gaat, een (h)echte 
band is tijdloos. Ik vind het top om te zien hoe gelukkig je bent met Stefan, Paul en Rimaz. 
Ik vind het geweldig dat je naast me komt staan als paranimf en dat je deel uitmaakt van dit 
bijzondere moment in mijn leven. 

Lieve pa en ma, het is af, tijd om de verloren tijd een beetje in te halen. De afstand tussen 
ons is net te groot voor een snel bakkie (hoewel ik meerdere malen heb aangetoond dat 
langsfietsen best een optie is….), waardoor we elkaar niet veel gezien hebben. Goed nieuws: 



166

Dankwoord

rustiger tijden breken aan, waardoor we hopelijk weer wat vaker samen kunnen zijn. Dank 
voor jullie adviezen, onvoorwaardelijke steun, flexibele babyopvang (dank mede namens 
Mila) en opbeurende woorden als het tegenzat. Als zoon wil je graag dat je ouders trots op 
je zijn. Ik hoop dat het is gelukt!   

Lieve kleine Mila, mijn kleine donderstraaltje, zonder het nog te beseffen heb je papa nog 
gelukkiger gemaakt dan dat ie al was. Kom, dan gaan we samen mama weer voor de gek 
houden……hihi! 

And last but not least...mag ik dan nog een laatste tromroffel en een laatste, oorverdovend 
applaus.... Op ‘steun en toeverlaat’, Melanie. Lieve lieve lieve Mel, je hebt me gesteund, 
geconfronteerd, aangehoord, uit de wind gehouden of er juist in geduwd, afgeleid en ge-
motiveerd. Jij wist altijd wat ik nodig had. Zonder jou was dit proefschrift er niet geweest. Jij 
en ons kleine wondertje moesten het regelmatig ontgelden de laatste maanden als ik weer 
eens laat thuis was of ’s avonds (of erger...) door moest. Ik kan niet wachten om de verloren 
tijd samen in te halen. Ik hou van je. Je bent het allermooiste wat mij is overkomen, en daar 
kan geen promotie tegen op. 

That’s it! Thank you and good night! Dr. Arts has left the building!


