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Gefeliciteerd!!!  Je hebt je door 9 hoofdstukken diabetische voetproblematiek heen 
geworsteldd en bent eindelijk bij het afsluitende dankwoord beland. 
Opp deze plek wil ik graag een aantal mensen die op hun eigen manier een bijdrage hebbén 
geleverdd aan de totstandkoming van dit proefschrift, persoonlijk bedanken. 

Inn the first place, Prof. Peter Cavanagh, my supervisor at Penn State University. Dear Dr. 
Cavanagh,, having had the opportunity to spend more than two years in your lab at Penn 
Statee studying lower-extremity biomechanics was a great privilege and a fantastic learning 
experience.. Joining the Center for Locomotion Studies as a visiting researcher in 1998 has 
beenn the best move in my career so far. You have been and still are a great example for me 
andd have inspired me in many ways on all aspects of biomechanical research. I admire your 
work-ethics,, social correctness, unlimited energy, writing and presentation skills. With your 
supervisionn you have given me the tools and the confidence to setup and conduct the 
diabeticc foot studies for my dissertation once back in Amsterdam. For this, I am very 
gratefull  to you. I am happy that we still work so closely together and hope to do so for 
manyy years to come. 

Prof.. Marcel Levi, mijn promotor. Beste Marcel, ik ben je zeer dankbaar voor het bieden 
vann de mogelijkheid om promotieonderzoek te doen binnen het AMC. Ik was natuurlijk 
tochh een vreemde eend in de bijt op de afdeling Inwendige Geneeskunde, maar ik ben blij 
datt je samen met Bob voldoende vertrouwen had in mijn kwaliteiten als onderzoeker en mij 
inn de gelegenheid stelde mijn ideeën ten aanzien van diabetische voetonderzoek uit te 
werken.. Je positieve ondersteuning in de voorbije jaren is voor mij zeer waardevol geweest. 
Daarnaastt wil ik je bedanken voor de steeds snelle reacties op mijn aangeleverde stukken 
enn manuscripten en de doelmatigheid waarmee je mijn promotietraject hebt begeleid. 

Dr.. Bob Michels, mijn co-promotor. Beste Bob, je kennis over de diabetische voet is uniek 
enn van grote waarde geweest in de totstandkoming van dit proefschrift. Met grote interesse 
hebb ik steeds verschillende aspecten van de diabetische voetproblematiek met je 
bediscussieerd.. Bedankt voor je inspanningen om mij binnen de afdeling Inwendige 
Geneeskundee onderzoek te laten doen en voor je begeleiding tijdens de afgelopen jaren. 

Dr.. Mario Maas, mijn co-promotor. Beste Mario, het is een groot geluk voor mij geweest 
datt ji j al uitgebreide ervaring had met MRI van de neuropathische voet op het moment dat 
ikk in het AMC kwam werken. Onderzoek doen met jou bleek eenvoudigweg erg leuk te 
zijn.. Onze contacten zijn altijd zeer soepel verlopen en constructief geweest; we konden 
serieuzee arbeid moeiteloos afwisselen met wat luchtigere gesprekken. Ik wil je bedanken 
voorr de samenwerking en begeleiding van de MRI studies op het AMC. In mijn beleving 
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hebb ik er een goede onderzoeksvriend bij en daarom kijk ik alweer uit naar het volgende 
project. . 

Dr.. Ton de Lange. Beste Ton, gelukkig zijn we na de afronding van mijn stage bij TNO in 
Waalwijkk met elkaar in contact gebleven, wat heeft geleid tot een prima samenwerking ten 
aanzienn van de biomechanische studies in het AMC. Bedankt voor je hulp in het realiseren 
vann de drukmetingen voor mijn onderzoek. Het volgende project waar we samen aan 
werken,, vindt alweer plaats en ik hoop dat er nog meer gaan volgen. 

Ikk bedank alle patiënten en andere proefpersonen die bereid zijn geweest te participeren in 
dee verschillende studies en zich daarmee hebben ingezet voor de wetenschap. 

Manyy people at Penn State University directly contributed to my work on the diabetic foot; 
otherss contributed indirectly by making my stay in the US such a joyful and interesting 
periodd in my life. Mary Becker, you have been fantastic as the research coordinator for the 
labb being responsible for all patient contact and screening, and much of data collection on 
thee diabetic foot. I am sure that any lab in the world would wish to have someone like you 
takingg care of the patients. Dr. Yang, thank you for introducing me to the wonderful world 
off  MRI and for helping me with my imaging studies at the NMR lab in Hershey, which 
havee been the start of a series of interesting investigations on diabetic foot imaging. I am 
gratefull  to the staff at Celos for helping 'the guy from Dutchland*  with his projects and 
providingg him a comfortable work environment. The students at Celos: thanks for giving 
mee such a good time in and out the lab, in particular at Happy Hours on Friday afternoon in 
Caféé 210. University-Club residents and European-Club students: it was great to be around 
soo many interesting individuals from all over the world. 

Ikk wil Erik Akkerman en Ruud Smit bedanken voor hun hulp bij het opzetten, uitvoeren en 
analyserenn van de MRI studies in het AMC, Robert Lindeboom bedank ik voor zijn 
bijdragee aan de statistiek in mijn proefschrift. Coos en Marlien, bedankt voor julli e 
ondersteuningg en hulp in de administratieve sfeer en het bieden van de noodzakelijke 
afleidingg op de afdeling. F4-onderzoekers: dankzij julli e is mijn tijd in het AMC steeds 
leukerr geworden. Het duurde even voor we elkaar * gevonden' hadden, maar vanaf dat 
momentt had ik er een aantal geweldige collega's bij. Wanneer gaan we weer naar 
Domburg?? Ik heb in 2Vz jaar AMC heel wat kamergenoten gehad in de vorm van 
halfjaarlijkss wisselende consulenten Interne, Homerus onderzoekers en Crans 
onderzoekers.. Dit heeft een zekere dynamiek gegeven aan mijn dagelijkse verblijf in F4-
252.. Bedankt hiervoor! Na afronding van dit proefschrift zal ik ook eens wat vaker gaan 
zeggen:: "De boog kan niet altijd gespannen zijn" (P. Stokkers, 2001). 
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Erikk Manning, je artistieke capaciteiten die je in je werk en daarbuiten toepast zijn een 
bijzonderr gegeven. Bedankt voor het ontwerpen van de omslag van dit proefschrift. 

Papaa en mama, bedankt voor julli e belangstelling, zorg en onvoorwaardelijke steun tijdens 
mijnn onderzoek, zowel in Amerika als in Amsterdam. De héb het echt enorm getroffen met 
jullie.. Geoffrey en Joke, Dane en Vesna, bedankt voor julli e interesse in mijn werk; het is 
prettigg te beseffen dat er op verschillende gebieden zoveel kennis bij mijn (schoon)familie 
aanwezigg is. De mennekes Jaap, Ruud, Geert, Carlo, Wouter en Harm: julli e zijn van 
onschatbaree waarde op verschillende fronten die weinig met werk te maken hebben. 
Bedanktt voor de ongoing goede vriendschap, belangrijke afleiding, gezellige momenten, en 
layoutt advies (Geert). 

Allerliefstee Iva, jij hebt voor de meest ideale condities gezorgd waarin ik mijn proefschrift 
konn schrijven en afronden. Je onbaatzuchtigheid en flexibiliteit tijdens de laatste maanden 
zijnn bewonderenswaardig. De ben je hier heel erg dankbaar voor, maar vooral voor de liefde 
enn het plezier die je me dag in dag uit geeft. 

Kleinee David, het is een genot om naar je te kijken, ommetje te spelen, om bij je te zijn, te 
zienn dat je zoveel leert in korte tijd. Ik moet zo vaak om je lachen. Samen met jou en je 
moederr ben ik heel gelukkig enn daar kan geen proefschrift iets aan veranderen. 

Dee vorige zin was aanvankelijk bedoeld als laatste zin in het dankwoord, maar juist op de 
dagg dat ik de laatste zin van dit proefschrift opteken (9 november) richt David zieh uit 
kruipstandd op en begint zonder hulp door de woonkamer te lopen. Niet alleen als vader, 
maarr ook als bewegingswetenschapper die een proefschrift schrijft over, onder andere, het 
lopen»» vind ik dit te mooi om niet te vermelden. Bedankt David!! 
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