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Dankwoord

danKwoord

Voor wetenschap is een goede thuisbasis van groot belang. Zonder een luisterend oor 
als het tegen zit, proosten als iets gelukt is en een aanmoediging als het einde te ver weg 
lijkt komt geen enkel proefschrift af volgens mij. Vandaar deze eerste dankwoorden aan 
mijn directe omgeving. 

Lieve Christian, zoals beloofd is het eerste woord van dank voor jou. Zo lang als wij 
samen zijn ben ik al aan het promoveren. Je hebt de start en het einde van drie trajecten 
meegemaakt en was er altijd om mij te steunen. Inmiddels twee laptops verder zijn wij 
dan aan het einde van dit traject gekomen. Dank voor jouw liefde, steun en vertrouwen 
en ik kijk uit naar al onze nieuwe plannen samen.

Lieve Nathalie en Cedric, voor jullie was het soms moeilijk te begrijpen waarom ik nog 
steeds met dat “boekje” bezig was. Het is nu klaar en het is tijd voor feest. Bedankt dat 
jullie mij de rust gaven om eraan te werken ook al was het niet altijd leuk als de laptop 
weer aan stond op dinsdag of in het weekend. Ik hou van jullie en ben heel erg trots op 
jullie.

Lieve papa en mama, dank voor jullie steun en vertrouwen. Het hebben van zo’n veilige 
en stevige basis is belangrijk om stappen te zetten in het leven en die basis hebben jullie 
mij en mijn broertjes gegeven. Dank ook voor het meedenken over de introductie en 
de discussie en voor de morele steun op de momenten dat ik het hele traject echt niet 
meer zag zitten. En pap, dank voor de heerlijke week in Conte waar we de basis hebben 
gelegd voor het schrijven van dit proefschrift. 

Lieve Peter, Bram en Arnold, de stevige basis is ook onze vier-eenheid. Ook al zien wij 
elkaar niet zo vaak als we zouden willen. De wetenschap dat we er altijd voor elkaar zijn 
is voor mij heel belangrijk. Dank daarvoor.

Lieve Arnold, jij ook nog bijzonder bedankt voor al jouw hulp bij het ontwikkelen van 
de E-learning.

Lieve Arianne, Adele en Karen, onze vriendschap heeft gezorgd voor de nodige rustmo-
menten. Even samen uit eten, bijkletsen en van mij afpraten. Ook dat is een belangrijk 
onderdeel van een promotietraject. Dank voor jullie luisterend oor en de afleiding. Dit 
proefschrift is klaar maar onze vriendschap is blijvend.
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Lieve Ton en Geeske, In de afrondende schrijf fase heb ik bij jullie mogen werken. Ik 
voelde altijd een rust als ik in mijn kamertje boven zat om aan het werk te gaan. Jullie 
liefde voor ons en de kinderen is zo voelbaar en voor mij heel erg waardevol. Betere 
buren kunnen wij ons niet wensen.

Lieve Daan, Marja, Marije en Nicole, Gelijkgestemde dames, allen in de academische 
wereld, zoekend naar onze weg. Dank voor onze bootmiddagjes. Ik hoop dat we de 
traditie door gaan zetten.

De wetenschappelijk inhoud van een proefschrift is een product van de promovendus 
samen met een team. Zonder dit team had ik zeker dit proefschrift nooit kunnen afron-
den.

Lieve Gabrielle, Jij bent mijn steun en toeverlaat geweest in dit traject. Het is een tech-
nisch onderwerp en daarmee heb ik mijzelf heel wat op de hals gehaald. Jij bent een 
zeer kritische begeleider en daar heb ik in het begin zeker aan moeten wennen maar 
ik zag ook telkens weer hoe het stuk sterker werd met iedere correctie ronde van jou. 
Ik heb veel van je geleerd en ik heb ook veel bewondering voor jouw begeleiding van 
promovendi en hoe je intussen ook nog even een hele nieuwe studie richting met veel 
enthousiasme uit de grond stampt. 
Dank je wel voor je steun. En nu de druk eraf is hoop ik dat we nog lang kunnen samen 
werken met alle leuke projecten die we ondertussen al weer bedacht hebben.

Beste Marlies, bedankt voor jouw input op onderwijsvlak. Je hebt veel energie en veel 
ideeën en jouw ontwikkelingen binnen het onderwijs van de laparoscopische chirurgie 
zijn voor mij een voorbeeld geweest v oor dit proefschrift. 

Beste Chantal, jij hebt mij acht jaar geleden de kans gegeven om in het AMC aan het 
werk te gaan. Bedankt voor het vertrouwen dat je in mij had. Ik ben dankzij jou op een 
hele fijne werkplek met een leuke groep terecht gekomen. Ik weet dat ik nog regelmatig 
dingen anders doe dan jij zou willen. Zo ook gedurende dit promotietraject. Dank voor 
de ruimte die je mij hebt gegeven om toch mijn eigen weg te gaan. 

Cher Philippe, merci beaucoup pour ces années durant lesquelles nous travaillons 
ensemble. C’était un vraie plaisir d’échanger des idées scientifiques avec toi. egalement 
tres heureuse d’avoir fait la connaissance avec Lobna, Myriam et Yasmine. J’espère que 
nous entamerons encore plusieurs projets ensemble.
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Dankwoord

Cher Christophe, l’idée pour cette thèse a pris racine durant le congres à Tournai. Ton 
enthousiasme pour l’arthroscopie du poignet est contagieux et je te remercie pour cela. 
Sans tes contacts dans le monde de l’arthroscopie je n’aurai jamais pu mener ce projet 
au bout. Merci beaucoup.

Je tiens à remercier vivement tous les membres de l’EWAS qui ont participé à ce projet. 
Merci pour vos suggestions, votre aide avec les tests et vos images que je pouvais utiliser 
dans mon E-learning. Au risque d’oublier quelqu’un, je voudrais tout de même remercier 
en particulier Luc VanOverstraeten, Emmanuel Camus, Christophe Rizzo, Michel Leva-
doux, Max Haerle, Andrea Atzei, Paco Del Pinal, Marc Garcia-Elias et Jane Messina

Beste Geert, Remmet, Leendert, Tim, alle mensen die mij als arts hebben ondersteund in 
dit toch wel erg technische promotie traject. Dank voor jullie geduldige uitleg, ideeën 
en suggesties.

Een promotie traject doe je niet alleen zoals al blijkt uit dit dankwoord. Naast alle 
ondersteuning zijn ook de onderzoeken en artikelen tot stand gekomen met de hulp 
van velen. Dank aan de AIOS en studenten die bereid waren om de E-learning en de 
simulator te testen. En ook aan de studenten die delen van de onderzoeken hebben 
uitgevoerd en opgeschreven. Mijn dank aan Niki, Lisanne, Sophie, Wout, Juul, Max en 
Roland. Het was een plezier om met jullie te werken en ik wens jullie veel succes op jullie 
eigen paden in de toekomst.

Dit proefschrift was er uiteraard niet komen als ik niet de opleiding plastische chirurgie 
had kunnen doorlopen. De combinatie van wetenschap en klinisch werk is de reden 
waarom ik blij ben dat ik in een academisch ziekenhuis werk. 

De vooropleiding hebben ik gevolgd in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Aangeno-
men door Frits Eggink, en later door Jean Klinkenbijl opgeleid samen met alle andere 
fantastische chirurgen en orthopeden. Dank voor het overbrengen van jullie enthousi-
asme voor het vak. Ik heb nog even sterk getwijfeld of ik toch chirurg zou worden, maar 
ben erg gelukkig met mijn keuze voor de plastische chirurgie. 

Beste Jean-Philippe, dank voor het vertrouwen dat je in mij had door mij aan te nemen 
voor de opleiding plastische chirurgie. Je was een gedreven opleider en hebt mij ook 
het enthousiasme voor onderzoek bijgebracht. Ik was tenslotte de eerste directeur van 
het “Tissue Engineering Instituut Groningen”. Naast klinische zorg en wetenschap heb je 
ook je liefde voor kunst en toneel overgebracht. Ik heb nog warme herinneringen aan 
de voordracht over het syndroom van Cinderella Von Tast.



Dank ook aan mijn andere opleiders in Groningen. Peter Robinson voor alle kennis op 
het gebied van de reconstructies, Frank voor je enthousiasme voor de wetenschap, en 
natuurlijk Dagna (moge je rusten in vrede) voor het overbrengen van de zorg en de 
chirurgische kennis over decubitus. 

Het doen van promotie onderzoek naast klinisch werk vergt een inspanning en buig-
zaamheid van de promovenda maar zeker ook van de overige stafleden en assistenten. 
Oren, Mick, Anne-Katrien, Jesse, Esther, en alle opleidingsassistenten van de afgelopen 
jaren, dank voor jullie steun en hopelijk toch begrip op de momenten dat ik er niet was 
om weer aan het promotie onderzoek te werken. Ik zal nu weer meer zichtbaar zijn in 
de kliniek.

Lieve Vera, dank voor al ondersteuning tijdens dit project. Iedere keer als ik op het se-
cretariaat kwam en het echt niet meer zag zitten kon jij mij er op je eigen Amsterdamse 
wijze weer bovenop krijgen. 

Ook Mario, bedankt voor je steun en je koffie.

Lieve Simon, ik wil jou apart noemen omdat je mijn maatje en mentor bent in de hand 
en pols chirurgie. Ik heb de kneepjes van het vak van jou geleerd. Hoewel je soms enorm 
kunt mopperen (en ik inmiddels ook) ben ik onze samenwerking heel erg gaan waarde-
ren en ik hoop dat we samen nog veel mooie dingen kunnen gaan opzetten in het AMC. 
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Vergeet je niet te leven
Dacht ik laatst

De tijd hield stil
Een adempauze even

En als je nu eens zonder haast
Buiten de tijd om wil

Slagbomen neergelaten
Dolgedraaide wijzerplaten

Onder je door of langs je heen
Ze laat voor wat ze zijn en dan

Meer lucht en ogen van

Het goede aardse zien
Een beetje ruimte worden en misschien

Iets meer gericht alleen

Kees Hermis


