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I. DUTCH SUMMARY

SAMENVATTING EN DISCUSSIE

De incidentie van voet- en enkelletsel neemt geleidelijk toe. Deze toename gaat noodzakelijkerwijs 

gepaard met een behoefte aan wetenschappelijk onderzoek naar het diagnosticeren, 

interpreteren en behandelen van voet- en enkelletsel.

Dit proefschrift legde zich toe op de acute en chronische aspecten van voet- en enkelletsel. In 

het bijzonder werd het vóórkomen, de behandeling en de genezing van osteochondraal letsel 

onderzocht. Daarnaast werd de instabiliteit van de talus in het enkelgewricht met varus- en valgus-

artrose geanalyseerd. Ten slotte werd de minimaal invasieve behandeling van gedisloceerde, intra-

articulaire calcaneus fracturen bestudeerd. In dit deel van het proefschrift zullen de resultaten per 

hoofdstuk worden samengevat en bediscussieerd.

DEEL I: OSTEOCHONDRAAL LETSEL

In Hoofdstuk 1 werd met een CT-scan het vóórkomen van osteochondraal letsel van de talus in 

patiënten met een instabiele enkelfractuur onderzocht. Daarnaast werd de associatie tussen type 

enkelfractuur en het vóórkomen van osteochondraal letsel gezocht en werd osteochondraal letsel 

gecorreleerd aan de klinische uitkomst.

Tien procent van de patiënten met een instabiele enkelfractuur had osteochondraal letsel op 

de postoperatieve CT-scan. Hoewel er geen significante associatie werd gevonden tussen type 

enkelfractuur en het vóórkomen van osteochondraal letsel, werd dergelijk letsel alleen gevonden 

in Lauge-Hansen stadium III/IV enkelfracturen. Het osteochondraal letsel werd niet behandeld. 

Na een jaar had osteochondraal letsel geen invloed op de klinische uitkomst. Voorgaande studies 

vonden wel een correlatie tussen osteochondraal letsel en ernstige typen enkelfracturen of een 

slechtere klinische uitkomst.

In de praktijk wordt frequent een CT-scan van de enkel gemaakt bij patiënten met een instabiele 

enkelfractuur om de fractuur nader te analyseren en om een preoperatief plan op te stellen. Op 

grond van de resultaten in Hoofdstuk 1 is het raadzaam osteochondraal letsel te identificeren, 

met name in patiënten met een ernstiger type enkelfractuur. Directe operatieve behandeling van 

bijkomstig osteochondraal letsel met arthroscopie gedurende open repositie en interne fixatie van 

een enkelfractuur wordt echter niet aanbevolen. Symptomen van osteochondraal letsel kunnen 

voorbijgaand zijn en conservatieve behandeling is succesvol in 62% van patiënten. Arthroscopie 

ten tijde van operatieve fixatie van een enkelfractuur wordt zelden verricht (in ongeveer 1% van de 

patiënten), wat suggereert dat ervaring met deze procedure gering is. Hoewel twee systematische 

reviews een voordeel zien in arthroscopie bij fixatie van enkelfracturen, is de kwaliteit van deze 

reviews en de geïncludeerde studies laag.

In de praktijk dient de aandacht te liggen bij patiënten met persisterende klachten op basis van 

osteochondraal letsel. Nadere analyse met CT-scan dient te worden verricht om de exacte locatie 
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en grootte van het letsel te bepalen. MRI kan nuttig zijn om kraakbeenschade te ontdekken, de 

stabiliteit van het letsel te bepalen en begeleidend subchondraal oedeem weer te geven.

Bij persisterende klachten kan operatieve behandeling worden overwogen. Verschillende 

operatieve procedures zijn beschreven, zoals fixatie, débridement en beenmergstimulatie, 

transplantatie van autologe of allogene osteochondrale cilinders of autologe implantatie van 

chondrocyten. Kleinere laesies worden met débridement en beenmergstimulatie behandeld, 

terwijl grotere laesies kunnen worden gefixeerd of met een transplantaat kunnen worden 

behandeld. Geen van deze methodes is echter bewezen superieur bevonden in de behandeling 

van osteochondraal letsel van de talus.

Een van de verschillende behandelopties voor osteochondraal letsel van de talus is de 

transplantatie van autologe osteochondrale cilinders (de zogenaamde “osteochondral autograft 

transfer” of OAT-procedure). Om protrusie van cilinders of impact-gerelateerde chondrale schade 

tijdens het inbrengen van cilinders te voorkomen kunnen osteochondrale cilinders in de OAT-

procedure zonder basale ossale steun worden geplaatst. Cilinders zonder basale ossale steun 

kunnen echter verzakken, met name bij snelle postoperatieve mobilisatie. In Hoofdstuk 2 werd 

na de OAT-procedure de histologische en histomorphometrische genezing van osteochondrale 

cilinders met en zonder basale ossale steun in het schaap onderzocht. De resultaten toonden dat 

cilinders zonder basale steun frequenter verzakten dan cilinders met basale steun. Het verzakken 

van cilinders zorgde voor slechtere histologische en histomorphometrische genezing. In het 

geval van grove verzakking was er sprake van fibrocartilagineuze overgroei van cilinders, cysteuze 

laesies, ossale erosie van de cilinder en collaberen van aangrenzend natieve bot. In dat geval was 

er effectief sprake van falen van de OAT-procedure.

Het voordeel van de OAT-procedure, in vergelijking met autologe implantatie van chondrocyten 

of beenmergstimulatie-procedures, is de hoge mate van hyaline-kraakbeen en lage mate van 

fibrocartilagineus weefsel in postoperatieve biopsieën. Bij de OAT-procedure dient rekening 

gehouden te worden met de dikte van het geïmplanteerde, versus omliggende, natieve 

kraakbeen, zodat een congruent kraakbeenoppervlak ontstaat. De OAT-procedure in de 

talus herstelt de biomechanische situatie tot vrijwel de normaalwaarden, vooropgesteld dat 

de cilinder in de meest congruent mogelijke positie wordt geplaatst (met andere woorden, 

minder dan 1 mm verzakking). Een strikte chirurgische techniek is derhalve noodzakelijk. Indien 

postoperatief belasten naar kunnen wenselijk is, wordt aanbevolen osteochondrale cilinders in 

de OAT-procedure basaal ossaal te ondersteunen. Dit voorkomt postoperatieve verzakking en 

dientengevolge slechtere histologische en histomorphometrische genezing.

In de OAT-procedure worden iatrogene osteochondrale defecten gecreëerd in vermoedelijk 

niet of minder belaste delen van een gezond gewricht, met name de knie. Morbiditeit van de 

donorplaats, waar de osteochondrale cilinders worden uitgenomen, komt frequent voor na de 

OAT-procedure. Onderzoek naar de manier waarop deze defecten genezen is schaars.
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In Hoofdstuk 3 werd de histologische en histomorphometrische genezing van osteochondrale 

defecten in het schaap onderzocht. Omdat biomechanische studies tonen dat volledig onbelaste 

locaties in de menselijke knie niet bestaan, werden de defecten in de proefdieren in het gewicht 

dragende gedeelte van het kniegewricht gemaakt. De genezing van de osteochondrale defecten 

in het schaap begon met herstel van de subchondrale botplaat. Na zes maanden was er een 

frequent incomplete en irreguliere genezing van de subchondrale botplaat en incomplete vulling 

van het osteochondrale defect. Dit resulteerde in falen van sluiten van het osteochondrale defect. 

Er was collaps van kraakbeen en subchondraal bot in het defect en vorming van caviterende 

laesies in het defect. Zowel in het nieuwgevormde, fibreuze kraakbeen, als in aangrenzend natieve 

kraakbeen werden degeneratieve veranderingen gezien.

In tegenstelling tot de 8.3 mm defecten in Hoofdstuk 3, tonen 7 mm osteochondrale defecten 

in de mediale femurcondyl in het schaap een tendens tot genezing via enchondrale ossificatie. 

Dit betekent dat er een drempel in grootte kan bestaan waarboven een osteochondraal 

defect niet zal genezen. Bovendien is de locatie van het osteochondrale defect, met de lokale 

biomechanische eigenschappen, van belang voor de genezing. Vooralsnog is in patiënten geen 

correlatie gevonden tussen morbiditeit van de donorplaats en het aantal of de grootte van de 

uitgenomen osteochondrale defecten. Het uitnemen van osteochondrale cilinders ten behoeve 

van de OAT-procedure dient echter kritisch te worden bezien. Degeneratieve veranderingen in de 

donorplaats, overeenkomstig met Hoofdstuk 3, worden namelijk ook in patiënten gezien.

DEEL II: PERITALAIRE INSTABILITEIT

Tweederde van patiënten met eindstadium posttraumatische artrose van het enkelgewricht 

heeft een varus of valgus afwijkende stand van de talus in het frontale vlak. Dit impliceert dat de 

talus kan destabiliseren in het van oorsprong bijzonder congruente talocrurale gewricht. In deel 

II van dit proefschrift werd de radiologische morfologie van de talus in peritalaire instabiliteit 

onderzocht. In Hoofdstuk 4 werd de meest accurate radiologische methode vastgesteld om 

de driedimensionale positie van de talus in varus en valgus enkelartrose te bepalen, door de 

betrouwbaarheid en validiteit van verschillende radiologische metingen te onderzoeken. De 

resultaten toonden dat de driedimensionale positie van de talus in een belast enkelgewricht met 

talocrurale varus of valgus artrose het best kan worden bepaald door het meten van de coronale 

tibiotalaire hoek, de sagittale talocalcaneale hoek en de axiale talometatarsale-I hoek.  

In Hoofdstuk 5 werd, met gebruik van de resultaten uit Hoofdstuk 4, de driedimensionale positie 

van de talus in het belaste, varus en valgus artrotische enkelgewricht bepaald. Een geïsoleerd 

afwijkende varus- of valgusstand in het frontale vlak werd respectievelijk in 33% en 52% van 

de patiënten gezien. De resterende 67% patiënten met een varus enkel en 48% patiënten met 

een valgus enkel toonden een bijkomende afwijkende stand in het sagittale en/of axiale vlak. 

Bovendien werden de meest voorkomende driedimensionale malposities van de talus in het varus 

en valgus enkelgewricht met artrose gedefinieerd.
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De resultaten in Hoofdstuk 4 en 5 impliceren een complex proces van peritalaire instabiliteit 

in varus en valgus enkelartrose. Peritalaire instabiliteit resulteerde in een incorrecte uitlijning 

en positie van de talus in een of meerdere vlakken. Peritalaire instabiliteit kan worden verklaard 

door het relatief laag congruente oppervlak en contactvlak van het subtalaire gewricht. Iedere 

vorm en combinatie van ossale, ligamentaire of myogene disbalans kan bijdragen aan peritalaire 

instabiliteit.

Bij de afwezigheid van degeneratieve veranderingen kan het subtalaire gewricht compenseren 

voor instabiliteit in het frontale vlak. Bij falen van deze compensatie kunnen patiënten baat 

hebben bij reconstructieve procedures rondom de enkel. Hierbij is een adequaat uitgelijnd 

enkelgewricht in het frontale vlak geassocieerd met betere uitkomsten. Volgens de resultaten in 

Hoofdstuk 5 is zorgvuldige aandacht voor de positie van de talus met peritalaire instabiliteit in 

zowel het frontale, axiale als sagittale vlak van groot belang in het correct uitlijnen van de talus in 

de mortise. Bij een supra- of inframalleolaire correctie osteotomie, subtalaire en talaire artrodese, 

mediale boog correctie osteotomie, en ligament reconstructies en peestransfers, dient met de 

verschillende vormen van peritalaire instabiliteit van de talus rekening gehouden te worden. 

Naast conventionele radiologie kan peritalaire instabiliteit ook worden geanalyseerd met een 

belaste CT-scan, welke sinds kort frequent wordt gebruikt in het bepalen van de driedimensionale 

configuratie van de peritalaire gewrichten, uitlijning van de voet en enkel en de peritalaire 

geometrie.

DEEL III: OPERATIEVE BEHANDELING VAN CALCANEUS FRACTUREN

In het laatste deel van dit proefschrift werd de operatieve behandeling van gedisloceerde 

intra-articulaire calcaneus fracturen onderzocht. De meest frequent gebruikte extended-laterale 

benadering wordt gekenmerkt door significante postoperatieve wondgenezingsstoornissen. De 

minimaal invasieve sinus tarsi benadering werd ontwikkeld ter voorkoming van deze complicaties.

In Hoofdstuk 6 werd de postoperatieve fractuurrepositie en stabiliteit van fixatie ten tijde van 

follow-up in de sinus tarsi benadering met CT-scan en conventionele radiologie beoordeeld. De 

sinus tarsi benadering resulteerde in goede tot excellente repositie van het posterieure facet in 

64% van de patiënten met Sanders type II of III intra-articulaire gedisloceerde calcaneus fracturen. 

Ten tijde van follow-up was er geen verlies van repositie in het posterieure facet.

Om te onderzoeken of de sinus tarsi benadering inderdaad resulteert in minder postoperatieve 

wondgenezingsstoornissen in vergelijking met de extended-laterale benadering werd een 

systematische review en meta-analyse van de literatuur gedaan. Hoofdstuk 7 toonde dat het 

risico op het ontwikkelen van een wondinfectie verminderde met 80% indien de sinus tarsi 

benadering werd gebruikt, in vergelijking met de extended-laterale benadering. Gemiddeld 

kwamen postoperatieve wondgenezingsstoornissen bij de extended-laterale benadering in 24.9% 

van de geopereerde calcaneusfracturen voor en in 4.9% bij de sinus tarsi benadering (gewogen 

gemiddelden). Ondanks de minder invasieve benadering werd de kwaliteit van de repositie niet 
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beïnvloed door de sinus tarsi benadering. Ten slotte was de tijd tot operatieve behandeling en 

operatietijd korter in de sinus tarsi benadering.

Uit deze resultaten blijkt dat de minimaal invasieve sinus tarsi benadering een adequate en 

stabiele repositie en fixatie van gedisloceerde intra-articulaire calcaneus fracturen mogelijk maakt. 

Een recent onderzoek onder een grote patiëntenpopulatie bevestigt de gunstige fractuurrepositie 

van calcaneus fracturen welke worden behandeld via de sinus tarsi benadering. Ondanks 

het minimaal mobiliseren van de weke delen is het zicht op het posterieure facet voldoende 

voor directe fractuurrepositie. Herstel van de anatomie van de calcaneus wordt daarnaast 

vergemakkelijkt door het gebruik van de principes van percutane reductie en ligamentotaxis. De 

stabiele fixatie van calcaneus fracturen met longitudinale schroeven welke percutaan worden 

geplaatst en additionele schroeven vanuit lateraal naar mediaal is bevestigd in biomechanische 

studies. Stevigheid van de fixatie was gelijk of beter dan fixatie met laterale platen, welke frequent 

worden gebruikt bij de extended-laterale benadering. Daarnaast vermindert de sinus tarsi 

benadering de kans op postoperatieve wondgenezingsstoornissen significant ten opzichte van de 

extended-laterale benadering. Postoperatieve wondgenezingsstoornissen vergroten de kans op 

slechtere functionele uitkomst en leiden tot toegenomen kosten.

In de praktijk verdient het derhalve aanbeveling om bij de operatieve behandeling van intra-

articulaire gedisloceerde calcaneus fracturen (Sanders type II and III) de minimaal invasieve sinus 

tarsi benadering te gebruiken.

Dit proefschrift heeft de acute en chronisch aspecten van frequent voorkomend voet- en 

enkelletsel onderzocht, met betrekking tot het diagnosticeren, interpreteren en behandelen van 

deze letsels. De onderzoeken in dit proefschrift kunnen van nut zijn bij toekomstig onderzoek en 

in het formuleren van diagnostische- en behandelprotocollen ter verbetering van de zorg voor de 

patiënt.
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

DEEL I: OSTEOCHONDRAAL LETSEL

De incidentie van enkelfracturen is hoog en begeleidende schade aan het gewricht in de vorm 

van osteochondraal letsel van de talus komt frequent voor. Meer onderzoek is nodig om de 

optimale strategie te bepalen om acuut osteochondraal letsel van de talus te diagnosticeren. In 

radiologische studies moet de nadruk liggen op veranderingen in de osteochondrale laesies in de 

loop van de tijd, om het natuurlijk beloop te achterhalen. Klinische uitkomsten op lange termijn 

in patiënten met onbehandeld osteochondraal letsel dienen te worden onderzocht. Ten slotte is 

meer onderzoek nodig naar de behandeling van osteochondraal letsel ten tijde van behandeling 

van de enkelfractuur, zoals met behulp van arthroscopie. Dit kan met gerandomiseerde studies of 

prospectief cohortonderzoek.

In de OAT-procedure voor osteochondraal letsel van de talus is het doel stabiele en congruente 

osteochondrale cilinders te transplanteren die biomechanisch overeenkomen met het natieve, 

aanliggende kraakbeen en subchondraal bot. Kadaverstudies en radiologisch onderzoek 

dienen zich toe te leggen op het overeenstemmen van de biomechanische eigenschappen van 

potentiele donorplaatsen en lokale eigenschappen van de talus. Functionele nabehandeling dient 

te worden onderzocht in patiënten en gecorreleerd te worden met het radiologische aspect van 

de getransplanteerde cilinders.

Het tweede doel van de OAT-procedure is het minimaliseren van morbiditeit op de donorplaats. 

Er dient onderzoek in proefdieren en radiologisch onderzoek in patiënten verricht te worden naar 

de kritieke grootte waarboven een osteochondrale donor plaats niet geneest. Bevorderen van 

het regeneratieproces door gebruik van biosynthetische pluggen dient te worden overwogen. In 

patiënten dient tot slot de genezing van de osteochondrale donorplaats radiologisch te worden 

gevisualiseerd en gecorreleerd aan potentiële symptomen. Zo kan de precieze oorzaak van 

morbiditeit van de donorplaats worden achterhaald.

DEEL II: PERITALAIRE INSTABILITEIT

In peritalaire instabiliteit kan de gedestabiliseerde talus meerdere driedimensionale configuraties 

aannemen in het van oorsprong stabiele talocrurale gewricht. Omdat peritalaire instabiliteit 

van invloed kan zijn in reconstructieve enkelchirurgie, dient toekomstig onderzoek in de 

vorm van kadaverstudies zich toe te leggen op het precieze mechanisme van destabilisatie 

in peritalaire instabiliteit. Met deze kennis kunnen associaties tussen peritalaire instabiliteit en 

frequent voorkomende voet- en enkelafwijkingen in patiënten worden onderzocht. Tot slot is 

onderzoek aan te raden in patiënten met peritalaire instabiliteit, behandeld met reconstructieve 

enkelchirurgie, naar de correlatie tussen pre- en postoperatieve beeldvorming en postoperatieve 

klinische uitkomsten. Dit kan zowel met conventionele röntgen als met CT-scan.
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DEEL III: OPERATIEVE BEHANDELING VAN CALCANEUS FRACTUREN

In de operatieve behandeling van gedisloceerde intra-articulaire calcaneus fracturen biedt de 

minimaal invasieve sinus tarsi benadering adequate fractuurrepositie en behoud van interne 

fixatie. In vergelijking met de frequent gebruikte extended-laterale benadering laat de sinus 

tarsi benadering ook minder postoperatieve wondgenezingsstoornissen zien. Een voldoende 

grote, op CT gebaseerde gerandomiseerde studie, met voldoende lange klinische follow-up is 

nodig om definitief de superioriteit van de sinus tarsi benadering boven de extended-laterale 

benadering te tonen. Er dient met name ook meer onderzoek te worden verricht naar de sinus 

tarsi benadering in comminutieve calcaneusfracturen, zoals de Sanders type IV fracturen. Ten 

slotte dient de operatieve behandeling met de sinus tarsi benadering te worden vergeleken met 

de conservatieve behandeling. Vanwege de lagere postoperatieve wondgenezingsstoornissen in 

vergelijking met de extended-laterale benadering, is het mogelijk dat de sinus tarsi benadering de 

balans definitief naar de operatieve behandeling van patiënten met gedisloceerde intra-articulaire 

calcaneusfracturen doet doorslaan.
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Name PhD student  T.L. Nosewicz
PhD Period  April 2010 – September 2018
PhD supervisor  Prof. dr. J.C. Goslings

1. PhD Training Year ECTS

General Courses

Stralingsdeskundigheid voor medisch specialisten 2018 0.5

AO Trauma Course – Advanced Principles of Fracture Management 2016 1.0

AO Trauma Course – Basic Principles of Fracture Management 2015 1.0

Evidence-Based chirurgie in de klinische praktijk 2014 0.25

Cursus communicatieve vaardigheden 2014 0.25

Good clinical practice 2014 0.25

Seminars, Workshops & Classes

Synthes Residence Days on Trauma (Zeist, the Netherlands) 2012 0.5

Practical Foot & Ankle Surgery by Prof. Hintermann (Liestal, Switzerland) 2011 0.5

Integra Hindfoot Training Course by Prof. Hintermann (Lausanne, Switzerland) 2010 0.5

Oral Presentations

Chopart joint fracture dislocations

•    4th European Trauma Case Controversies Meeting (Malmö, Sweden) 2017 0.5

Influence of basal support and loading on osteochondral graft healing

•    14th Annual EFORT Congress (Istanbul, Turkey) 2013 0.5

Sinus tarsi approach in calcaneal fractures

•    2nd Symposium Impaired Mobility (Amsterdam, the Netherlands) 2012 0.5

•    18. Jahrestagung der D.A.F. (Dresden, Germany) 2012 0.5

•    Traumadagen (Amsterdam, the Netherlands) 2011 0.5

•    4th Meeting of the IFFAS (Nara, Japan) 2011 0.5

•    27th Annual Meeting of the AOFAS (Keystone CO, United States) 2011 0.5

•    71st Annual SGOT Meeting (Lausanne, Switzerland) 2011 0.5

Radiological morphology in peritalar instability

•    Integra Hindfoot Training Course (Lausanne, Switzerland) 2010 0.5

•    71st Annual SGOT Meeting (Lausanne, Switzerland) 2011 0.5

Poster Presentations

Osteochondral defects in ankle fractures

•    14th Annual EFORT Congress (Istanbul, Turkey) 2013 0.5

•    Traumadagen (Amsterdam, the Netherlands) 2012 0.5
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Radiological morphology in peritalar instability

•    27th Annual Meeting of the AOFAS (Keystone CO, United States) 2011 0.5

•    12th Annual EFORT Congress (Copenhagen, Denmark) 2011 0.5

Reliability and validity of radiographic measurements

•    27th Annual Meeting of the AOFAS (Keystone CO, United States) 2011 0.5

(Inter)national Conferences

Chirurgendagen (Veldhoven, the Netherlands) 2018 0.25

2013 – 2015 0.75

4th European Trauma Case Controversies Meeting (Malmö, Sweden) 2017 0.50

Najaarsvergadering NvvH (the Netherlands) 2013 – 2014 0.50

2017 0.25

14th Annual EFORT Congress (Istanbul, Turkey) 2013 0.25

18. Jahrestagung der D.A.F. (Dresden, Germany) 2012 0.25

12th Annual EFORT Congress (Copenhagen, Denmark) 2011 0.25

Traumadagen (Amsterdam, the Netherlands) 2011 – 2012 0.50

2017 0.25

2nd Symposium Impaired Mobility (Amsterdam, the Netherlands) 2012 0.25

27th Annual Meeting of the AOFAS (Keystone CO, United States) 2011 0.25

71st Annual SGOT Meeting (Lausanne, Switzerland) 2011 0.25

70th Annual SGOT Meeting (St. Gallen, Switzerland) 2010 0.25

2. Teaching Year

Teaching assistant, department of Anatomy and Embryology 2005 – 2008

AMC Amsterdam, the Netherlands

3. Parameters of Esteem Year

Grants

Travel grant Reuma Fonds (AOFAS Keystone CO, United States) 2011

Study grant Deutsche Arthrose Hilfe 2011

Study & travel grant Prof. Michaël – Van Vloten Fonds 2010

Study grant Charité Universitätsmedizin Berlin 2005

4. Publications Year

Seven peer reviewed publications in thesis 2012 – 2018
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De totstandkoming van dit proefschrift was niet gelukt zonder steun en hulp van velen. Graag wil 

ik hier van de mogelijkheid gebruik maken allen te bedanken.

Geachte Prof. dr. Goslings, beste Carel. Dank voor de lange adem. Het duurde even, dit proefschrift. 

Je was een bron van inspiratie voor me tijdens mijn onderzoek maar ook opleiding. Mijn fascinatie 

voor de traumachirurgie is op de Trauma Unit van het AMC ontstaan. Ik hoop van harte dat onze 

paden binnenkort ook klinisch zullen kruisen zodat ik nog meer van je kan leren.

Geachte Prof. dr. Van Dijk. Dit proefschrift zou niet tot stand zijn gekomen zonder uw 

orthopedische expertise. Door u heb ik een jaar in Zwitserland mogen werken, een ervaring die 

me altijd zal bijblijven. Dank voor uw hulp in al die jaren.

Beste Tim, ik had me geen betere copromotor kunnen wensen. Jouw kennis op het gebied van 

voet- en enkelchirurgie is geweldig. Ik kijk uit naar de komende maanden waar ik onder jouw 

hoede uit de praktijk mag leren. 

Hooggeleerde leden van de promotiecommissie, Prof. dr. Schipper, Prof. dr. Engelbert, Prof. dr. 

Kerkhoffs, Prof. dr. Maas, Prof. dr. Oostra en Prof. dr. Poeze. Hartelijk dank dat u zitting hebt willen 

nemen in mijn promotiecommissie. In het bijzonder wil ik graag Prof. dr. Maas en Prof. dr. Oostra 

bedanken. Beste Mario, dit proefschrift zou niet zonder jouw hulp tot stand zijn gekomen. Jouw 

enthousiasme en energie heeft me in het begin veel geholpen. Ik ben trots dat jij als expert in de 

skeletradiologie deel uitmaakt van de promotiecommissie. Beste Roelof-Jan, onder jouw hoede 

heb ik jarenlang de anatomie van de mens mogen bestuderen en onderwijzen. Die kennis is 

onmisbaar in ons vak. Ik heb genoten van onze tijd op de snijzaal en in de Epp!

Sehr geehrter Herr Professor Hintermann, vielen Dank für die lehrreiche Zeit bei Ihnen. Das Jahr in 

der Schweiz war für mich sehr wertvoll, sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch in Bezug auf 

die hinzu gewonnene Lebenserfahrung. Dieser PhD wäre ohne Sie nicht möglich gewesen. Vielen 

Dank dafür.

Sehr geehrter Herr Professor Duda, den Grundstein zu diesem PhD legte ich durch die 

wissenschaftliche Tätigkeit bei Ihnen. Die Zeit im Labor in Berlin war lehrreich und vor allem sehr 

schön. Vielen Dank dafür.

Liebe Hanna, die Freude an der Wissenschaft hat bei dir begonnen. Als unerfahrener Student hast 

du mir die Möglichkeit gegeben an zwei interessanten Publikationen mitzuarbeiten. Dieser PhD 

nahm seinen Anfang in Berlin. Vielen Dank dafür!



173

Acknowledgments

Lieber Markus, danke für das schöne Jahr in der Schweiz. Ich werde die Zeit bei euch nie vergessen.

Liebe Lilianna, Silke und Lukas, danke für das tolle Jahr bei euch! Eine Nespresso wird nie so lecker 

sein wie mit euch! 

Dear Alexej & Heath, thank you for input and kind transatlantic cooperation!

Beste stafleden van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, beste dr. Steller, dr. Ultee en dr. Van Tets, 

Roos, Bart & Bart, Ruben. Het is allemaal in het Lucas begonnen, via jullie ben ik in opleiding 

gekomen. Dank voor een geweldige tijd in het Lucas! Dank ook aan de overige stafleden van het 

Chirurgen Maatschap Amsterdam voor een ontzettend plezierige en leerzame tijd. 

Beste stafleden van het Spaarne Gasthuis, dank voor een heerlijke tijd in Haarlem en Hoofddorp.  

Ik heb ontzettend veel mogen leren bij jullie, jullie gaven mij vertrouwen en met name ontzettend 

veel vlieguren op de operatiekamers! Ik moet er uiteraard nog aan slijpen, maar mijn chirurgische 

skills heb ik aan jullie te danken! De traumagroep wil ik ontzettend bedanken voor een geweldig 

anderhalf jaar differentiatie. Hard werken en veel lol hebben, dat is wat jullie me hebben geleerd. 

Gijs, Andras, Martin, Jef, Niels, Nico en Roeland, het was geweldig! 

Beste AMC-stafleden, dank voor een mooi eerste en laatste jaar van mijn opleiding. In het 

bijzonder wil ik graag de traumagroep bedanken, Vincent, Daphne, Peter, Jens, Tim, Rolf en 

Kristian, ik ga met plezier naar m’n werk en wil nog veel van jullie leren! Beste dr. Luitse, dank voor 

de samenwerking, jammer dat ik in mijn differentiatie niet meer van u heb kunnen leren. 

Beste coauteurs, collega’s en vrienden, beste Manouk, Suzan, Robert-Jan, Siem, en Mikel. Dank voor 

jullie bijdrage aan dit proefschrift! Het was zonder jullie niet gelukt.

Beste gipsmeesters, in het bijzonder de harde kern in het Lucas, Peter, Lenny, Pim en Linda, dank 

voor een leerzame en met name gezellige tijd op de leukste poli van het ziekenhuis!

Beste Sjoerd, jij hebt de lat hoog gelegd in Zwitserland. Dank voor je advies in die tijd! 

Beste Jacq, dank voor alles! Het is altijd gezellig bij je binnen te lopen! 

Beste Lucas assistenten! Wat een geweldige tijd, de vrijdagmiddag borrels waren legendarisch!  

Beste Spaarne assistenten! We hebben lol gehad en hard gewerkt! Zou het zo herhalen! 

Beste AMC’ers uit 2013 en nu, dank voor de gezellige samenwerking! 
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Dave en Mark, het is af! Het was een geweldige studententijd met jullie, en mooi dat het daar 

niet is opgehouden. Ik zou me geen betere vrienden als paranimfen kunnen wensen. Op naar de 

volgende klus jongens! Loes en Fré, jullie ook erg bedankt! Binnenkort weer een feestje!

Oud Bernrodianen, Lotte, Dayna, Caroline, Pieter en Sander! We zien elkaar nog steeds na al die 

jaren! Dat is toch wel mooi!

Bart, Job, Thomas, Vincent, Joppe, Sjoerd, Wytz, Maarten, Dave en Mark. Het was een top 

studententijd, en daar hield het niet bij op! Thanks boys! We kunnen nu weer vaker op stap!

Pieter, is er een AO 3? Moeten we daar niet rap heen dan? En Jelmer, wanneer gaan we fietsen? 

Marcin, mit dir hat’s angefangen! Ohne dich wäre alle Histologie Schwarz-weiß statt Rot-grün! 

Danke für deine Hilfe! Die Partys am Wochenende waren super, die Montagen im Labor schwer, 

die Kebabs zum Lunch fabelhaft. Dass wir uns nach allen Jahren noch immer sehen ist der Beweis 

unserer Freundschaft! 

Gałach i Kasper, Jasiu, Paweł, Michał i Zając, no i oczywiście wasze piękne kobiety, Magda, Lola, 

Magda i Wiki! Ale to były piękne czaszy razem! Wspominam wszystkie chwile z Wami i się cieszę, że 

po tylu latach się dalej widujemy! Dorotko i Rosiek, a my się za rzadko widujemy! Trzeba to zmienić! 

Lieve Aleid en Rik, lieve Sam, dank voor jullie geduld al die jaren! Aleid, ontzettend bedankt voor al 

je nakijkhulp! Nu kunnen we weer samen spelen met Gaja! Lieve familie Planting, NL en VS, het is 

geweldig om bij jullie aangeschoven te hebben in de familie!

Lieve Magda, Ton, Wojtek en Bartek, het is klaar, wanneer gaan we weer samen naar Borne?! 

Danusia, Isia, Georges, Jasiu i Gosia, Maren, Philip i Daniel, mam nadzieje ze teraz się wszystko 

trochę uspokoi i że tak jak kiedyś będziemy się widzieć co chwile! Nie mogę się doczekać aż 

dzieciaki będą się bawić razem! 

Moje drogie Babcie, bardzo się cieszę i jestem dumny z Waszej obecności na mojej obronie 

doktoratu. Dziękuje za wszystkie piękne chwile mojego dzieciństwa z Wami i z Dziadkami.  

Mama i tata, bardzo Wam dziękuje za piękne dzieciństwo i lata studenckie, gdzie zawsze miałem 

możliwość jeździć i podróżować po całym świecie. Bez waszej pomocy, dawniej, ale i też teraz 

kiedy Gajusia się urodziła, nie napisałbym tego doktoratu ani nie zostałbym chirurgiem. Cieszę się 

na następne lata i chwile z Wami i naszą nowa rodziną.
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Lieve Robin, het is klaar, nu is het tijd voor ons. Ik hou ontzettend veel van je en kan me geen leven 

zonder jou voorstellen. Je bent mijn prachtige vrouw en de trotse en lieve moeder van onze kleine 

Gaja. En dan komt er nu nog zo’n klein wondertje! Ik verheug me op alle momenten samen met 

jou en onze lieve kinderen! 
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VI. About the author

Thomas (Tomek) Nosewicz was borne in Tychy, Poland, on the 18th of December 1982. His parents 

and he moved to the Netherlands when he was five years old. He grew up in Den Bosch and 

graduated from Gymnasium Bernrode in Heeswijk in 2001. Following high school, he was admitted 

to medical school at the Academic Medical Center (AMC), University of Amsterdam. 

During his study, he spent one year at the Julius Wolff Institute for Biomechanics and 

Musculoskeletal Regeneration (Berlin, Germany) as a student-researcher and three months as an 

intern at the Department of Trauma Surgery at Tygerberg Hospital (Cape Town, South Africa). He 

also worked as a teaching assistant, teaching anatomy to fellow-students at the AMC, department 

of Anatomy and Embryology. 

After graduating in 2010, Tomek worked in Liestal, Switzerland, as a research graduate at the 

Department of Orthopaedics and Trauma Surgery. After he worked as a non-training surgical 

resident at the former Sint Lucas Andreas Hospital (now OLVG West) in Amsterdam in 2012, he 

started his surgical training residency in General Surgery in 2013. During his residency he worked 

at the AMC, the Sint Lucas Andreas Hospital, the Antoni van Leeuwenhoek Hospital (Netherlands 

Cancer Institute) and the Spaarne Gasthuis. 

At the AMC, he also started his research activities at the Trauma Unit, Department of Surgery. His 

research in Germany, Switzerland and the Netherlands led to this thesis. In January 2019 he will 

qualify as a General Surgeon with a subspecialty in Trauma Surgery. 

Tomek now lives in Amsterdam with his fioncee, Robin Planting. Together they have a one-year old 

daughter Gaja and are awaiting their second child.






