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Dankwoord d 
Professorr van Dijk, toen ik voor het eerst met u kennismaakte als begeleider van mijn 

wetenschappelijkee stage werd mijn enthousiasme voor de Orthopaedie onmiddellijk gewekt. 

Mij nn stage had ik volbracht bij de afdeling Sportgeneeskunde in Utrecht, maar de keuze voor 

dee Orthopaedie was snel gemaakt. Na een korte tijd met wetenschappelijk onderzoek voor u 

bezigg te zijn geweest, kwam voor mij de keuze om dan wel te starten met mijn co-schappen, 

dann wel te starten met een concreet, omvangrijk stuk onderzoek: een proefschrift. Het werd het 

laatste,, iets wat ik altijd al ambieerde. Als eerste AIO bij de afdeling Orthopaedie was het in 

velee opzichten pionierswerk, maar hard werken loont. Gedurende het schrijven van dit 

proefschriftt zijn uw kennis, inzicht en enthousiasme van zeer grote waarde geweest. Bij deze 

dankk ik u voor een niet-aflatende steun en toewijding bij de totstandkoming van dit proefschrift. 

Dr.. Assendelft, Pim, op je vele locaties ben je voor mij een enorme steun in de rug geweest. Na 

onzee eerste kennismaking in het EMGO instituut kwam je bij de afdeling Huisartsgeneeskunde 

enn de Dutch Cochrane Collaboration in het AMC werken. De eerste schreden in het 

wetenschappelijkk onderzoek waren zonder je organisatorische, methodologische en sociale 

capaciteitenn geen zekere schreden geweest. Zeker in de beginfase liep ik tegen veel zaken op 

waarr je met een korte, duidelijke uiteenzetting vrijwel altijd met een concrete oplossing kwam. 

Jee was iemand waarop ik altijd kon terugvallen indien nodig, maar je liet me ook voldoende 

vrij .. Op momenten dat ik noodzakelijk scherp moest zijn en dit niet was, wist je me te prikkelen 

enn deze noodzakelijke scherpte te bewerkstelligen. 

Pim,, dank voor je onvoorwaardelijke inspiratie, en support op de momenten dat me dit zeer 

welkomm was. 

Professorr Marti, ook al heb ik nog maar weinig het genoegen gehad met u samen te werken, een 

belangrijkee bron van inspiratie bent u zeker geweest. Uw charisma, kennis en omgang zijn voor 

mijj  een voorbeeld en toonbeeld binnen de Orthopaedische Chirurgie 

Dr.. Blankevoort, Leendert, sinds je komst bij de ORCA zijn de omstandigheden voor 

onderzoekerss duidelijk meer georganiseerd dan daarvoor, waarvoor dank. Voor dit proefschrift 

hebbenn we slechts bij één hoofdstuk het genoegen gehad samen te werken, maar dit zal in de 

toekomstt waarschijnlijk niet bij deze ene studie blijven. 

Gino,, al vanaf het prille begin van de "kweekvijver" is onze samenwerking op wetenschappelijk 

gebiedd optimaal geweest. Reeds vele studies, nacontroles, systematische reviews zijn inmiddels 

succesvoll  afgerond en er zullen er nog vele volgen. De ELO-poli was altijd bijzonder aangenaam 
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enn ook ji j bent inmiddels begaan met het "knijpen" van de elleboogjes. Naast de gezelligheid 

opp de poli en zeker in de kweekvijver, zijn ook de vele kroegtechnische uitstapjes buiten het 

AMCC altijd erg ontspannen geweest en zullen dit ook in de toekomst blijven. Letterlijk en 

figuurlijkk hoogtepunt was waarschijnlijk de Jungfrau Marathon, alwaar nog een belangrijk 

kweekvijverlidd bij betrokken was: 

Rover,, ook met jou heb ik vele uren in de inmiddels befaamde kweekvijver doorgebracht en 

mett veel plezier. Ook de contact-uren buiten de vijver waren aangenaam, op een enkel bezoek 

aann het Oude gasthuis na wellicht. Gino, Rover, ik ben bang dat we er niet aan ontkomen om 

nogg een Jungfrau-tje te pakken op korte termijn. 

Pieter-Jan,, de befaamde Haagse studie wist ji j met veel gedrevenheid tot een goed einde te 

brengenn en hebt me daarmee geweldig geholpen. Voor jou heeft dit ook geleid tot een 

gerespecteerdee plaats in de kweekvijver en de totstandkoming van een promotie project. Hopelijk 

zall  dit ook leiden tot een samenwerking in de toekomst en wellicht nog wat vaartochten met 

zowell  de ORCA als je eigen boot. 

Bestee ouders, pa en ma, ook al was het misschien niet altijd duidelijk waar ik nu precies mee 

bezigg was, waarom ik de studie ineens onderbrak voor een periode onderzoek, julli e hebben 

altijdd vertrouwen in mijn keuze gehad. Jullie interesse in mijn beslommeringen bij de Orthopaedie 

enn steun in alle opzichten zijn, wellicht zonder dat julli e het weten, een belangrijke factor 

geweestt in totstandkoming van dit proefschrift. Het komt allemaal wel goed met me. 

Gerwinn en Lenka, mijn broer en zus, het is altijd goed om weer terug te komen in West-Friesland. 

Wee hebben het best leuk als familie en ook al zijn we allemaal een compleet ander pad ingeslagen, 

interessee is er in alle opzichten. Nog bedankt voor de hulp bij het vouwen van de vele brieven. 

Ger,, omdat ik je erg waardeer en respecteer draag ik dit proefschrift op aan Ingrid. 

Lievee Susanne, Suus, als laatste maar zeker niet de minste. Je onuitputtelijke vrolijkheid en 

geduldd zijn inmiddels onmisbaar voor me geworden. In drukke stressvolle periodes was ik 

misschienn niet altijd de makkelijkste, maar je goede gemutstheid deed en doet wonderen. Je 

hebtt me bijgestaan met onvoorwaardelijke interesse, geduld, flexibiliteit en liefde. Hierom en 

omm nog heel veel andere dingen, draag ik dit proefschrift aan jou op. 

Dee mensen die ik niet bij name heb genoemd maar wel direct dan wel indirect betrokken waren 

bijj  de totstandkoming van dit proefschrift ben ik zeer erkentelijk. 


