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Nu het proefschrift af is zou ik op de eerste plaats mijn bijzonder grote dank en
bewondering willen uitspreken voor wijlen Dr. A.H. Broekhuizen, die aan de basis van
dit proefschrift heeft gestaan. Zijn idee voor de ontwikkeling van de Flexafix bracht mij
naar de AO in Davos om de wachttijd voor mijn co-schappen op te vullen, waarna het
project werd voortgezet als promotieonderzoek. Beste Tom, ik zal nooit vergeten wat je
voor me hebt gedaan.
Dr. H. Boxma, beste Han. Onze goede contacten die sinds de antibiotica-trial bestaan
zijn voor mij altijd erg waardevol geweest. Woord voor woord heb je alles doorgelezen
en zo nodig van opmerkingen of vragen voorzien. Ik ben je zeer dankbaar voor het feit
dat je de begeleiding van Tom hebt willen overnemen.
Dr. J.N. Keeman. Al sinds mijn co-schappen heb ik een bijzondere waardering voor U.
Ik ben er trots op dat ik als laatste promovendus op Uw tinnen bierpul kom te staan en
dat U heeft bijgedragen aan mijn opleiding in het St. Lucas-Andreas Ziekenhuis.
Professor Dr. H. Obertop. Hopelijk was dit Traumatologische proefschrift een welkome
afwisseling op de voorgaande proefschriften die U begeleidde; Uw kritische commentaar
heeft de helderheid in ieder geval aanzienlijk vergroot. Het is een voorrecht om bij U te
mogen promoveren.

In het AMC gaat mijn dank verder met name uit naar de medewerksters van de polikliniek
Traumatologie en in het bijzonder ‘zuster Nel’. Vele woensdagmiddagen hielpen ze mij
met de nacontroles en met het zoeken naar statussen en fotomappen, welke ik meestal
veel te laat terugbracht. Excuses hiervoor. Ook ben ik veel dank verschuldigd aan alle
chirurgen en assistenten van de afdeling Chirurgie die hebben bijgedragen aan het
opereren van de patiënten en het invullen van de trialformulieren.
In het Sint Lucas-Andreas Ziekenhuis (locatie St. Lucas) in Amsterdam gaat mijn dank
uit naar alle chirurgen, in het bijzonder mijn opleider Dr. R.M.J.M. Butzelaar, en de
collega-assistenten voor de mogelijkheid die ze mij hebben gegeven om tussen de normale
werkzaamheden door tijd aan het onderzoek te besteden. Tevens dank ik het hoofd van
de Medische Bibliotheek, Marjan van Weegen, die elke keer weer kans zag niet alleen
de meest recente maar ook de historische literatuur voor mij op te zoeken. Hans Moinat,
fotograaf, bedank ik voor de vele ‘dynamische’ foto’s en dia’s van de diverse prototypen,
de patiënten en röntgenfoto’s.
In het Zuiderziekenhuis in Rotterdam heeft Erik Jan Hauet samen met Han Boxma een
groot deel van het patiëntenwerk gedaan. De zorgvuldige medewerking, ook op de polikliniek
bij de nacontroles, heeft me erg geholpen bij de bewerking van de gegevens.
In het Academisch Ziekenhuis Utrecht hebben Professor Dr. Chr. van der Werken en
Yvonne van Riet een waardevolle bijdrage aan het patiëntenmateriaal geleverd. De
coördinatie verliep niet altijd even makkelijk maar voor mij betekende elke patiënt er



Dankwoord / Acknowledgements

175

toch weer één. Arnold Schuurman wil ik graag bedanken voor zijn bijdrage aan de
speciale casus beschreven in Appendix C.
De leden van de promotiecommissie ben ik erkentelijk voor het kritisch doorlezen van
het manuscript.

Dr. S. Tepic, dear Slobodan. At the AO Research Institute in Davos I had one of the
most exciting times of my life when I had the opportunity to combine research with
an overdose of sports. I remain impressed by your bright ideas and it was a great
pleasure to work with you on the development of the new fixator. The enthusiasm of
the people and the atmosphere in the Institute were an important source of stimulation
for me. I would like to thank Professor Dr. S.M. Perren for his continuous support
throughout the project and Stephen Ferguson for his help with the biomechanical
study performed in Davos.
Dr. R.M. Patterson, dear Rita. It has been an enormous pleasure for me to work with you
on the motion analysis study at the University of Texas Medical Branch in Galveston.
Your enthusiasm and expertise, the help of your collegues and the availability of excellent
technical facilities enabled me to complete an important addition to this thesis.
Lieve Karin. Dankzij al jouw geslaagde pogingen om mij af te leiden kon ik steeds
weer de concentratie opbrengen om deze klus af te maken. CK One forever!


