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Wat mooi om nu, in navolging van mijn vader, te kunnen zeggen: ‘Het is geklaard!’. Dit was niet 

gelukt zonder de hulp van velen. Ik wil graag een aantal mensen persoonlijk bedanken, maar 

mijn grootste dank gaat uit naar de patiënten die dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt.

Mijn promotor Prof. J.C. Goslings, beste Carel. Jouw gedrevenheid en snelheid zijn ongekend. 

Het lijkt erop dat jouw dag meer dan 24 uur heeft. Stukken komen zonder uitzondering binnen 

enkele dagen terug, minutieus nagekeken met de rode pen. Ik heb veel bewondering voor de 

manier waarop jij je werk doet, als chirurg en wetenschapper, maar ook als persoon. Dank voor 

je vertrouwen en steun.

Mijn promotor Prof. M. Edwards, beste Michael. Onze eerste ontmoeting in het UMC Sint 

Radboud herinner ik me nog goed. De REACT-2 al in de steigers, maar de details over hoe de 

samenwerking moest verlopen nog niet rond. Onze felle discussie bleek garant te staan voor 

een vruchtbare samenwerking. Jouw betrokkenheid en passie voor onderzoek, met nadruk 

op toepasbaarheid in de praktijk, is van grote waarde geweest voor de REACT-2 studie en de 

totstandkoming van mijn proefschrift. Dank daarvoor.

Mijn co-promotor dr. M.G.W. Dijkgraaf, beste Marcel. Jouw theorieën zijn soms onnavolgbaar, 

net als onze telefoongesprekken voor anderen. Jouw vermogen om complexe materie als 

kosteneffectiviteit helder op papier te krijgen is ongekend. Het was een waar plezier om van je 

te mogen leren. 

Mijn co-promotor dr. N.W.L. Schep, beste Niels. In mei 2014 mailde je me al: ‘Nu snel een kaft, 

een strik en een feestje’. Met jouw enthousiasme en gedrevenheid als hulp, lijkt een proefschrift 

afronden bijna eenvoudig. Dankjewel voor je steun. 

De leden van de promotiecommissie, Prof. dr. O.M. van Delden, Dr. J. Deunk, Prof. dr. R.J. de 

Haan, Prof. dr. M.W. Hollmann, Prof. dr. C. van Kuijk, Prof. dr. D.A. Legemate. Hartelijk dank 

voor uw kritische beoordeling van mijn proefschrift. 

Mijn voorganger Teun Peter. De running gag was dat ik op wereldreis ging en alleen nog even 

de kleur van mijn kaft hoefde uit te zoeken als ik terug kwam. En het was nog bijna waar ook. 

Al die jaren mijn sparring partner, op het voetenplein of op een terras, en onmisbare co-auteur 

op vrijwel al mijn stukken. Dankjewel voor al je hulp! Kaij voegt zich nu in het rijtje van illustere 

trauma-CT onderzoekers, hopelijk zullen er nog vele mooie publicaties volgen.

De research nurses van de REACT-2. Zonder jullie geen data. Tjarda, Bianca, Evelien, Brenda, 

Silke, Cemile: thank you so much for all your efforts! Guido, jouw flexibiliteit en betrokkenheid 

zijn van grote waarde geweest voor de REACT-2. Dank daarvoor (en voor de oneindige stroom 

aan mailtjes met foto’s van ongelukken door het hele land).
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G4 onderzoekers. Wat moet promoveren saai zijn op een andere plek dan G4. Bedankt voor de 

afleiding! Rachel, Shanna, Sanne en Didi, als laatste in de rij ben ik nu ook klaar. Bedankt voor 

al jullie hulp en vooral gezelligheid buiten werktijd. Tjibbe en Maarten, zonder de groentequiz 

was promoveren niet hetzelfde geweest. En een speciaal dankjewel voor het oude trauma-team 

Pieter, Suus en bambino Do, voor een onvergetelijk congres in Milaan! Mooi om te zien dat het 

team van trauma-onderzoekers inmiddels zo uitgebreid is.  

Jacqueline, Joke, Els, Indra, Ingrid en Coos, zonder jullie werd geen enkel proefschrift gedrukt. 

En Jacq, ik ben blij dat er ook altijd ruimte was voor het uitwisselen van een goed pastinaak 

recept.

De chirurgen en assistenten van het SLAZ. Bij jullie heb ik geleerd om dokter te zijn. Als je je 

collega’s buiten werktijd ook veel ziet, dan weet je dat je goed zit. En Steve, mijn held. Je weet 

het hè, waar jij gaat werken, kom ik me melden over een aantal jaren!

De chirurgen en assistenten van het ZMC. Wat een warm bad was komen werken bij jullie. Ik 

ben heel blij dat ik in het ZMC mijn opleiding mag volgen. Bedankt voor jullie steun bij de laatste 

loodjes.

De SIZ-doccers, voor de leukste co-schap tijd in Zwolle en alles wat daaruit voortgevloeid is.

De domino’s. Zodat donderdagavonden nooit meer hetzelfde zijn. 

Mijn schoonfamilie. Jos, Lineke, Arjen, Lenneke, Jelle, Cathelijne, Ties en Rens. Voor uitwaaien 

op de dijk, vrijdagavondcafé’s en de hottub. Dank voor jullie belangstelling. 

Ca, Wil en Sjaan. Omdat jullie de liefste vriendinnetjes zijn!!

Paranymfen Juul en Edin. Juul. Van een stroom aan lieve berichtjes, ontelbare hoeveelheid 

muffins en lunches die altijd te lang duurden tot data invoeren voor één van mijn studies aan 

toe. Wat heb jij niet gedaan. Ik ben heel blij dat je naast me wilt staan vandaag. En straks 

ben jij aan de beurt! Edin. In 2004 vonden we elkaar in de galacommissie, in 2014 was je 

ceremoniemeester voor Joris en mij en nu sta je naast me op deze belangrijke dag. Wat een 

feest dat jij er bent!

De brandweermannetjes Kim en Jap. Voor alles wat vooral niks met promoveren te maken 

heeft. Ik verheug me op de rest van het leven met jullie!

Min, Siem, Ninte en Juste. Gewoon omdat jullie er zijn, en dat al zo lang.
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Papa, het is niet alleen vandaag een groot gemis dat jij er niet bij bent. Wat heb ik vaak gedacht 

hoe fijn het was geweest als ik je had kunnen bellen voor advies. Jij als ervaringsdeskundige, die in 

de afzondering van je studeerkamer je proefschrift voltooide. Op een ouderwetse typemachine, 

type-ex ernaast en pijp in de hand. Ik ben blij dat ik oud genoeg was om je gekend te hebben 

en om te kunnen bedenken wat je adviezen geweest zouden zijn. Dankjewel voor wie je was.

Mama, ik kan me geen leven voorstellen zonder jouw niet aflatende steun en enthousiasme 

voor eigenlijk alles wat ik doe. Met onze dagelijkse telefoontjes heb je meegeleefd met veel 

promotie-beslommeringen en minutieus keek je de proefversie na op fouten. Dankjewel dat je 

mijn voorbeeld bent. 

Joris. In 2004, op de dijk in Friesland, liet jij mij geloven dat ik alles kon. De switch naar 

geneeskunde was een feit en hoe fijn was het dat jij naast me stond op de vele cruciale 

momenten die naar dit proefschrift leidden. Gelukkig zijn we nooit vergeten om ook allerlei 

andere mooie plannen uit te voeren. Van een handel in yakjes tot een reis door Zuid-Amerika, 

van trouwen in de tuin van de Welstand tot het kopen van een brandweerauto. Wat een mooi 

leven samen!
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Joanne Sierink werd geboren op 24 december 1983 in Assen. Het Gymnasium diploma 

behaalde zij aan CS Vincent van Gogh te Assen. Na twee jaar Psychologie gestudeerd te hebben 

aan Rijksuniversiteit Groningen, begon zij in 2004 met haar studie Geneeskunde aan dezelfde 

universiteit. Haar coassistentschappen deed zij in de Isala Klinieken te Zwolle, Igogwe Hospital 

te Tanzania en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Vanaf september 2010 heeft 

zij gedurende twee en een half jaar als arts-onderzoeker gewerkt bij de Trauma Unit, Afdeling 

Chirurgie onder leiding van prof. Dr. J.C. Goslings hetgeen heeft geresulteerd in dit proefschrift. 

Na een half jaar reizen door Zuid-Amerika, heeft zij een jaar gewerkt als arts niet in opleiding tot 

specialist (ANIOS) op de afdeling chirurgie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. 

Op 1 januari 2015 is zij gestart met haar opleiding tot chirurg in het VUmc/Zaans Medisch 

Centrum (Dr. D.L. van der Peet/ dr. F.C. den Boer).






