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Een bijzonder moment is aangebroken, want na een langdurig traject is dit 
proefschrift afgerond. Deze prestatie kon alleen gerealiseerd worden dankzij 
de samenwerking met en inzet en bijdrage van alle medeauteurs, waarvoor 
mijn grote dank! Mijn dank gaat ook in het bijzonder uit naar alle patiënten die 
hebben meegewerkt aan de verschillende studies.

Prof. dr. C.N. van Dijk
Beste professor, ik wil u graag hartelijk bedanken, niet alleen voor uw rol als mijn 
promotor, maar ook als mijn opleider tot orthopeed. Uw passie en enthousiasme 
voor orthopedie is voor mij een bron van inspiratie. Met plezier heb ik een aantal 
maal mogen meehelpen bij de Amsterdam foot and ankle course, maar ook de 
assistenten knie prothese- en kadaver cursus in Barcelona. Hartelijk dank voor 
alle geboden kansen.

Dr. Ir. L. Blankevoort
Beste Leendert, dank dat je mijn co-promotor bent. Je hebt een zeer groot aandeel 
in de totstandkoming van dit proefschrift gehad. Je kritische opmerkingen en 
aanwijzingen waren zeer leerzaam en nuttig. Ik waardeer je werk en inzet zeer.

Dr. D. Haverkamp
Beste Daniël, heel erg bedankt voor je grote bijdrage aan dit proefschrift. Zonder 
jouw hulp en bemoediging was mijn promotie er waarschijnlijk niet van gekomen. 
Jij bent een staatmaker* en ik vind het een eer dat je mijn co-promotor bent.  
(*Afrikaans: iemand op wie je kunt bouwen)

Prof. dr. A. van Kampen, Prof. dr. F. Nollet, Prof. dr. R.J. Oostra 
U allen wil ik hartelijk bedanken voor uw bereidheid om dit proefschrift te 
beoordelen en plaats te nemen in dit promotiecommissie. 

Prof. dr. G.M.M.J. Kerkhoffs 
Beste Gino, jij was de eerste van de collega’s in het AMC die mij hartelijk welkom 
heette als nieuwe arts assistent. Ik wil je danken dat je in mijn commissie wilt 
plaatsnemen en je nogmaals feliciteren met je hoogleraarschap. Sterkte en 
vooral veel plezier gewenst bij die nieuwe uitdaging. 
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Prof. dr. M. Maas  
Beste Mario, dankjewel dat je in mijn commissie wilde plaatsnemen. Ik kijk terug 
op een prettige en open samenwerking met jou in het AMC en regelmatig mis 
ik jouw deskundigheid en advies. 

Dr. M.J.M. Driessen
Beste Marcel, het was een voorrecht om door jou opgeleid te worden tijdens 
mijn fellowship en nu intensief met je samen te werken. Ik vind het een eer 
dat je in mijn commissie wilde plaatsnemen en ik kijk uit naar alle toekomstige 
projecten samen.

Inger Sierevelt
Beste Inger, zonder jouw inzet en moeite was dit proefschrift er nooit gekomen. 
Ik weet zeker dat jouw proefschrift snel volgt! Je bent een ster.

Rebecca Gwynn-Jones
Thank you very much for correcting my English. I often disturbed your weekend 
with another last minute request. Thank you for your flexibility and help.  

Marga, Rosalie en alle dames en heren van de poli orthopedie AMC
Dank voor jullie hulp en ondersteuning (papierwerk, statussen zoeken, patiënten 
in plannen, etc.) Het was ook zonder jullie niet gelukt.

Lijkele Beimers en Maarten Rademakers
Samen met jullie ben ik ooit begonnen met onderzoek doen. Ik herinner me 
onze tijd in de kweekvijver nog als de dag van gisteren. Dank voor alle mooie 
momenten, niet alleen in onze onderzoekstijd, maar ook daarna tijdens de 
opleiding. Vooral in Hilversum hebben we een heel bijzonder jaar gehad. Het is 
top om jullie als collega’s te hebben.

Overige opleiders, collega’s en onderzoekers
Door alle jaren heen zijn er zoveel bijzondere mensen met wie ik te maken heb 
gehad, hartelijk dank voor de prettige samenwerking.
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Jon Bruijn, Eric Breemans, Janco Barentsz, Thomas Patt, Arthur Lim, Tjarco 
Alta en alle andere medewerkers van Orthopedium
Beste collega’s, hartelijk dank voor de prettige samenwerking bij Orthopedium. 
Jullie zijn allemaal top. Twee jaar lang hoorden jullie mij zeggen ‘het is bijna 
klaar, nog één artikel’. En jullie vroegen vaak: ‘Wanneer gaan we nou feesten?’ 
Eindelijk is het dan zover.

Paranimfen
Corstiaan Breugem, dankjewel voor je steun door de jaren heen. Je grote 
betrokkenheid en interesse waardeer ik zeer en reikt veel verder dan alleen dit 
promotie traject. Dank dat je als paranimf naast me wil staan.

Cornelis van der Hooft, in 1995 stond je me op te wachten bij de trein. We 
gingen een pak huren voor het huwelijk van jouw zus en mijn broer. Sindsdien 
hebben we elkaar goed leren kennen en veel beleefd. Vandaag trekken we weer 
een pak aan en sta je naast me als paranimf. Dank voor je vriendschap.

Beste vrienden, broers, zussen, schoonzussen, zwagers, neven en nichten, 
buren, kennissen…te veel namen om op te noemen. Ieder van jullie heeft een 
bijzondere plek in mijn leven. Fijn dat jullie dit feest vandaag mee vieren. 

Louise Olivier-Breugem
Lieve zus, dank voor het maken van het prachtige schilderij ‘Kaapse seun’ dat de 
voorkant van het proefschrift siert. Je hebt een groot talent en ik ben trots op 
je. Wanneer gaan we weer fietsen op Texel?

Lieve schoonouders, ook jullie zijn mij heel dierbaar en ik wil jullie danken voor 
alle steun en liefde door de jaren heen.

Lieve papa en mama, dankjewel voor alles, jullie zijn schatten. Dat jullie er 
vandaag allebei bij kunnen zijn is heel bijzonder en een aantal jaren terug had 
ik dat niet gedacht. Dank voor jullie voorbeeld om niet alleen in woorden, maar 
ook in daden te leven: ‘als je A zegt, zeg je ook B’. Leven vanuit geloof, hoop en 
liefde, dat heb ik van jullie geleerd.
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Lieve Caroline, ‘last but not least’ wil ik jou bedanken, mijn grote steun en 
toeverlaat, er is mij niets zo dierbaar als het leven met jou. Wat hebben we al 
veel beleefd en gedeeld.  Je bent een geweldige vrouw met veel talenten en 
gaven en dit proefschrift zou er nooit zijn gekomen zonder jouw steun en hulp. 
Ik kijk er naar uit om nieuwe avonturen met jou en onze kleine schat Noa te 
beleven. Wat maken jullie mij blij! 
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