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danKWoord

Voornamelijk veel dank aan alle patiënten voor het meewerken aan de studies die geleid 

hebben tot dit proefschrift.

Prof. Dr. C.N. van Dijk, Beste prof. Heel veel dank voor de geboden kansen. “Hard werken 

loont” en “Perfect? Niets is perfect”, maakt het werken intens maar de resultaten zeer 

bevredigend! Veel dank voor de wijze raad, wonderbaarlijk ook binnen vijf minuten vanuit 

de andere kant van de wereld. De mogelijkheid om op internationaal topniveau samen te 

werken is uniek (ATSG), was en blijft fantastisch en heeft me veel geleerd. Ik kijk uit naar 

de kliniek: om de theorie ook in de praktijk van u te leren.

Dr. Struijs, Beste Peter, wat startte als een ‘toevoeging’ bij mijn onderzoek heeft een wat 

uitgebreider resultaat gegeven… Van je kritische blik, oprechtheid en droge humor (“Was 

je dronken toen je me mailde?”) heb ik veel geleerd en om gelachen. Ik heb genoten van 

onze samenwerking en doe dat nog steeds, misschien op naar een ander onderwerp dan 

everlasting Sever onderzoek?!

Prof. Dr. Kerkhoffs, Beste Gino, van begin tot eind nauw betrokken en immer enthousiast 

over (bijna) alles! We begonnen met een sneltreinkadaverproject, en eindigde in bijna 

iedere uithoek op een schitterend congres. Fantastisch om altijd te kunnen levellen. Je 

enthousiasme is aanstekelijk, net als je positieve blik. Veel dank!

Maayk, je gaf een voorbeeld wat niet op te volgen was. Je gidste me naar binnen (samen 

met de Leeuw), en lanceerde me bij de ORCA, ATSG en ESSKA, zelfs voor mijn verdediging 

heb je me al een voorzet gegeven. Mijn dank is zeer groot.

Leden van de promotiecommissie. U wil ik bedanken voor het beoordelen van het manus-

cript. Ik kijk uit naar de discussie.

Paranimfen: Art en Daan, jullie invloed op mijn onderzoekstijd is groots. Daan, als arts 

en onderzoeker in wording hebben we veel gebrainstormd, geleerd en nog veel meer 

gechilled. Aan je scherpe blik, werklust en onvergelijkbare demeanor heb ik me een beetje 

kunnen optrekken, in ieder geval voldoende om hier te staan. Art, koningsonderzoeker 

en wapgek, we besteden meer tijd met elkaar dan dat we met onze vriendinnen kunnen 

doorbrengen, gelukkig is het altijd ontspannen, behalve op de fiets en in de gym. Heel cool 

dat we samen het OLVG en straks het AMC (on)veilig kunnen maken. 

Met jullie aan mijn zijde vrees ik geen enkele oppositie.
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Secretariaat G4 en Polidames Kinderorthopedie. Marga en Rosalie, dank voor alle adminis-

tratieve hulp en bij de uitvoering van de hielpijn studie.

Dear ATSG and foremost: Francine, Lieve, james, Prof Karlsson Prof Maffulli and Prof Ther-

man. Thank you for the great collaboration, I have learned a tremendous amount. 

Somp & Horny, Dreimanner in der Staube, maar ook een stel fantastische publicaties (mede 

dankzij herrieschopper MvdB), er zullen nog velen volgen, inclusief her und der Staube!

Inger, als er iemand schuldig is aan het slagen van dit proefschrift dan ben jij het! Dank, 

het gapende gat wat je achterliet is veelzeggend, gelukkig is onze samenwerking in stand 

gebleven.

De kweekvijver, dank aan de ‘oude garde’, zij die het enige juiste voorbeeld gaven: De 

Leeuw, Chris, Maayk, Jakob, Mikel, Job, Guitton, Buijze, Kaas en Bas. De iSNORCA, Wout, 

Art, Gijs, Aimee, Joy, Roger, Muller, Inge, Hanneke, en Rub: gelachen, geskied, gedumpt, 

gedronken, gezeken, gefietst en nog wat gepubliceerd. Wat een schitterende tijd! Gelukkig 

doen we dit, met iedereen, nog steeds en staat ons nog veel te wachten in de toekomst.

Leendert, dank voor je aanwijzingen vanaf de zijlijn, enige irritatie kwam bij mij boven als 

ik bij je langs was geweest en je het hele onderzoek met de grond gelijk maakte door je 

vinger op iedere zere plek te plaatsen. Dank voor die scherpe blik, een die je bij de Journal 

Club aan ons allen poogde bij te brengen.

Where the orthopaedic science started: Duke University. Dr. Kloen, Beste Peter, dank voor 

de begeleiding, ik kijk uit om acht jaar na dato ook bij jou de kliniek in te gaan. Dear Dr. 

Queen, Robin, thank you, together with Alicia, for your enthusiam, guidance and super-

vision with my first research and publications. Dear Dr. Nunley, Jim, thank you for your 

inspiration and being an example.

Gooische boys, ja jongens wat een schitterende afleiding hebben jullie geboden met een 

luisterend oor en advies. Een onbreekbare band verbindt ons, geweldig dat er nu alleen 

maar meer tijd is voor meer mooie dingen!

Chirurgische OLVG collega’s, jullie hebben werkelijk niets bijgedragen aan dit proefschrift, 

maar juist daarvoor veel dank.

Babet, je hebt een onschatbaar grote bijdrage gegeven en juist niet alleen aan mijn boekje. 

Ik prijs me zeer gelukkig dat we nog steeds een bakkie en een biertje doen!
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Lieve familie, met liefde geleid door de oma’s; geweldig dat jullie er allebij bij kunnen zijn.

Lief thuisfront, Pap (zie stelling 9) en Mam, jullie steun is niet te beschrijven en fantastisch. 

Jullie stonden voor wat dan ook altijd klaar, en doen dat nog steeds. Een beter voorbeeld 

heb ik niet. Lieve Es, ‘klein’ zusje en ouwe streber, ik ben blij dat ik eerder dan jou promo-

veer en je er nog steeds uit kan fietsen, veel meer valt er als ‘broer van’ niet te halen. Toch 

blijf ik je grote broer en geniet ik van je zeldzame hulpvraag. Ik hou zo veel meer van jullie 

dan ik altijd zeg!

Lieve Joy, we hebben al een asociale hoeveelheid van de wereld samen gezien, maar nog 

veel te weinig, gelukkig nu meer tijd voor heerlijk avontuur en goddelijk niks doen. Dank 

voor de rust en juist de onrust: jij bent diegene die dit ijskonijn in vervoering brengt, en dat 

is een geweldig gevoel! Ik hou onbeschrijfelijk veel van je.


