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Promoveren, het schrijven van een proefschrift, of in Delft door collega's, ook wel een 
"boekje" schrijven genoemd, wordt door sommige promovendi vergeleken met het lopen 
van een triathlon, of zelfs een zware bevalling. Beiden zal ik zeker zelf fysiek niet mee
maken. Ik kan dit dan ook slecht vergelijken. Maar het is zeker een aardige inspanning en 
tijdsbesteding geweest. Ik durf dan ook te stellen dat bij mij het "boeken kindje" lang in de 
buik is blijven zitten. Het laatste jaar heeft de, door reeds velen gebruikte stelling van 
Goethe "In die Beschrankung zeigt erst der Meister ", vaak door mijn hoofd gespeeld. Lang 
heb ik dan ook getwijfeld of we het niet alleen bij de artikelen zouden laten. Echter als je een 
lange periode met een onderwerp bezig bent geweest wil je zo volledig mogelijk zijn. Dan 
maar geen Meister. Dat het proefschrift nu afgerond is geeft een goed en dankbaar gevoel. 
Echter, zonder de steun van velen zou het schrijven van dit "boekje" niet mogelijk zijn 
geweest. Daarom dank ik een ieder die hier bij betrokken is geweest voor alle hulp in de 
afgelopen jaren. Ook de patiënten, die deelnamen aan de verschillende studies, wil ik danken 
voor hun medewerking. Een aantal mensen wil ik graag in het bijzonder noemen. 

Hooggeleerde Prof. Dr. R.K. Marti, promotor, beste René, dank voor je vertrouwen en steun 
in de opzet en afronding van mijn proefschrift over de acute eerste voorste schouderluxatie. 
Promoveren, op een traumatologisch onderwerp, bij de orthopedisch hoogleraar, die in de 
afgelopen bijna 30 jaar de traumatologic in Nederland en daarbuiten heeft uitgedragen, is 
een voorrecht. Buiten je kennis, heb ik je warme persoonlijkheid als zeer plezierig ervaren. 

Hooggeleerde Prof. Dr. P Rozing, promotor, beste Piet, afgelopen twee jaar ben jij bij ons 
onderzoek intensiever betrokken geraakt. Je commentaar heeft bijgedragen tot een aantal 
goede suggesties en verbeteringen van het manuscript. Dank voor je steun en deskundige 
adviezen. 

Zeergeleerde Dr. A.J.G. Nollen, co-promotor en mijn opleider orthopedie, beste Ad, De 
"liefde" voor de orthopedie, je relativeringsvermogen en bescheidenheid heb ik altijd 
bewonderd. Altijd was je beschikbaar voor advies. Ieder artikel kwam even snel weer terug 
met de bekende potlood correcties. Dank voor het vertrouwen en steun in de afronding van 
het proefschrift. 

Zeergeleerde Dr. B.R.H. Jansen, beste Bernard. Ook hierin ben jij de initiator geweest. Jij 

was de eerste die mij stimuleerde tot het schrijven van een proefschrift, namelijk direct na 

mijn start als assistent Heelkunde en vervolgens bij de terugkeer in Delft als orthopedisch 

chirurg. Het leven loopt niet altijd zo als je zelf gepland heb. Het schrijven van mijn "boekje" 

heeft dan ook, voor jou zeker, lang geduurd. Ik dank je voor de geboden kansen en vele 

adviezen. 
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Zeergeleerde Dr.R. Brand, beste Ronald, vol verbazing heb ik kennis kunnen nemen van het 

gemak waarop jij mijn medische vragen vertaalde in de medische statistiek en mij vervolgens 

duidelijke antwoorden gaf. Thuis, zelf uitproberend bleek het toch niet zo eenvoudig te zijn 

en vele malen heb ik je dan ook opnieuw gemaild of ben ik bij je langs gekomen, met de 

vraag om mij te helpen. Dank voor je tijd en hulp. 

Zeergeleerde Dr.W.J. Willems, beste Jaap. Zowel in de CBO groep als daar buiten (soms in 
verre locaties) hebben we discussies gevoerd over de acute instabiliteit en de behandeling. 
Ook heb je een aantal artikelen mee beoordeeld en vele goede suggesties gegeven. Ik dank 
je voor de plezierige samenwerking, de adviezen en de beoordeling van het manuscript. 

Veel klinisch werk werd mede verricht door een aantal assistenten die in de afgelopen jaren 

op onze orthopedie afdeling hebben meegewerkt. Marco Ritt, Huub van Laarhoven, Adriaan 

Mostert. Marcus Wijffels, Geert Jan de Maat en Elian Uitterlinden. Bedankt voor jullie hulp 

bij het verzamelen van de patiënten - en literatuur gegevens. Dit proefschrift is mede door 

jullie inzet tot stand gekomen. 

De leden van de Promotiecommissie, bestaande uit Prof Dr. C.N. van Dijk, Prof. Dr. J.W. 

van der Eijken, Dr. F.M.M. Griffioen. Dr. W.J. Willems, Prof. Dr.Th.M. van Gulik en Prof. 

Dr. A. van Kampen wil ik danken voor de tijd die zij hebben genomen voor het doornemen en 

kritisch beoordelen van het manuscript. 

De maatschap Orthopedie en Traumatologic, Rolf Bloem, Ruud Deijkers, Dieu Donné 

Niesten en Hennie Verburg, wil ik danken voor hun vertrouwen en bereidheid om ruimte te 

scheppen in de dagelijkse praktijk om "het boekje" af te ronden. 

Ook de leden van de CBO werkgroep "de acute schouderinstabiliteif" bestaande uit: Mare 

Alsemgeest, Carel Bron, Henk de Hollander. Mathieu Rutten, Peter Rossier en Jan Winters 

dank ik voor de prettige samenwerking en vele discussies over "ons" onderwerp. 

Prof. Dr. Radu Manoliu, Dr. Champ Baker, en Bob Griffioen dank ik voor het mogen 

gebruiken van de fraaie illustraties over de schouderanatomie, schouderpathologie en 

repositie technieken. 

Verder dank ik: Danielle de Windt, Anneke Sikkenk, Fons Blankendaal, Lennart Hovelius 

voor hun bijdrage aan dit proefschrift 

Mocht ik überhaupt een sterk punt hebben, dan is dit zeker niet het gevoel voor taal. Dank 

ben ik dan ook verschuldigd aan Peter W. Hart, Zulfi Rahimtoola en Daphne Wijffels voor 

de correctie van de Nederlandse en Engelse taal 

206 



Dankwoord 

De "stille" krachten op de achtergrond: Janet Kooij, Suzanne Koomen, Petra Visser, Evelien 

Goedkoop en Edith Theunissen dank ik voor hun secretariële bijdrage en hulp in de afgelopen 

periode. 

Mijn paranimfen: 

Albert Simonis, Beste Allie, vaak bleek in de onderlinge discussies dat jij, de enige visboer 
in Nederland met een medische achtergrond nog vrij goed op de hoogte bent van vele medische 
onderwerpen. Onze wegen zijn na de medische studie altijd parallel blijven lopen, wat 
gezien onze achtergrond ook niet vreemd is. Ik ben blij dat jij mijn paranimf wilde zijn. 

Hennie Verburg, Beste Hennie, mijn maatje uit ... Delft of is het toch Amsterdam? Jij bent 
een van de redenen waarom dit "boekje", tot een goed einde is gekomen. Jouw positivisme, 
maar vooral je loyaliteit, ook in slechte tijden heb ik enorm gewaardeerd. Met name door 
jouw energie, de croissantjes en gevulde koeken, hebben wij inmiddels drie van onze vier 
doel stellingen gerealiseerd. Dank hiervoor en nu op naar het volgende project...ook de 
schouder of toch OK 4? Lien, sorry voor de vele "gestolen" uren. 

Mijn Familie: 

Helaas zijn mijn lieve ouders en zus Bep mij veel te vroeg ontvallen. Ik dank hen voor de 

basis en liefde die zij mij gegeven hebben. Met veel plezier en vol dankbaarheid kijk ik dan 

ook terug naar mijn jeugd en ouderlijk huis. Ik hoop dat jullie mij op afstand zijn blijven 

volgen en ook nu weer meekijken. 

Ik voel mij zeer gesteund door de aanwezigheid en betrokkenheid van mijn lieve zus Gon en 

lieve broers Dick en Ed. Als ook door mijn oudste maatje Harm Prins. 

Het beste bewaar je altijd tot het laatst, dat doe je ook met het voorbereiden van een goede 

maaltijd, maar zeker voor het allermooiste wat mij is "overkomen". 

Jonge Slaatjes, lieve Rutger, lieve Niels en lieve Maaike vaak heb ik jullie horen roepen. 

"Hé, ouwe is het boekje nu nog niet af". Nu, "tuig", het boekje is eindelijk af. Geen excuses 

meer. Kanjers, ik ben trots op jullie. Ik dank jullie voor de bijdrage bij het maken en kiezen 

van de lay-out. Rutger, dank voor je creativiteit en ideeën. Niels en Maaike, dank voor de 

ongekuiste adviezen en vooral jullie geduld met mij. 

Lieve Janoeska, mijn beste maatje, zonder jou was het zeker niet gelukt. Ik dank je voor je 

onvoorwaardelijke steun, geduld en liefde. Naast de beesten, je vrijwilligerswerk en het werk 

op school was en ben jij altijd weer het middelpunt in ons gezin. Jouw schouders hebben mij 

in de afgelopen 27 jaar vele kansen geboden. Ik ben waanzinnig trots op je. Ik hoop dat 

wij nog lang van de "kids" en het leven kunnen genieten. 

En nu gaan we een feestje geven. 
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