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Hett concept van het proefschrift ligt voor me en dit met name retrospectieve deel van het onderzoek 

kann als afgesloten worden beschouwd. Nog niet alle vragen zijn beantwoord en nog niet alle 

problemenn zijn opgelost. In Nederland is de rol van de gewrichtsparende heupchirurgie in mijn ogen 

nogg veel te beperkt en er is nog veel onderzoek binnen dit aandachtsgebied wat verricht moet worden 

omm het goed in de klinische praktijk geïntegreerd te krijgen. Ik hoop dat met dit proefschrift de basis 

hiervoorr gelegd is en dat we van hieruit verder kunnen gaan. Als afsluiting van dit proefschrift wil ik 

natuurlijkk iedereen bedanken die me geholpen en gesteund hebben bij de totstandkoming van dit 

boekje.. Zonder de steun van velen was dit proefschrift er nooit gekomen. 

Dee volgende personen heb ik natuurlijk al persoonlijk bedankt, maar wil ik voor de volledigheid hier 

noemen. . 

vanzelfsprekendd heb ik veel van je geleerd en hoop ik 

nogg veel van je te kunnen leren. Ik denk dat het belangrijkste is dat het met name erg gezellig is om 

mett je samen te mogen werken. Ondanks je drukke agenda ben je altijd beschikbaar voor overleg, of 

hett nou weekend of avond is. Ik beschouw het als een eer om, waarschijnlijk als één van de laatsten, 

nogg bij jou te mogen promoveren. Ik hoop dat we in de toekomst, naast wat wetenschappelijke 

activiteiten,, ook veel tijd overhouden voor lekker eten, goede wijn en misschien dat we uiteindelijk toch 

nogg een keer samen een spelletje golf spelen. 

inn de tijd dat jij net naar Nederland kwam, ben ik begonnen met 

ditt onderzoek. Gedurende al die tijd dat je in het AMC werkte heb ik veel van je geleerd over de 

heupchirurgie.. Door jou heb ik zonder ooit in Bern geweest te zijn, toch veel van hun filosofieën 

meegekregen.. Ook nu je wijselijk bent teruggekeerd naar Zwitserland is het overleg met jou erg 

gemakkelijk,, als ik advies nodig heb of wijze raad en ik je mail heb ik meestal binnen vijf minuten de 

eerstee reactie al terug. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel gezamenlijk kunnen doen. 

uu bent betrokken bij de totstandkoming van een groot deel van dit proefschrift. 

Voorr mij is uw inbreng onmisbaar geweest, uw commentaar dwong mij keer op keer om beter over 

mijnn uitspraken na te denken. Ik neem graag een voorbeeld aan uw gevoel voor precisie en hoop in 

mijnn verdere carrière dit goede voorbeeld te kunnen blijven volgen. 

 bij de totstandkoming van dit proefschrift is je rol helaas beperkt 

gebleven.. Echter het deel waar je wel bij betrokken was, heb ik je overleg en inbreng zeer 

gewaardeerd.. Je heldere kijk op onderzoek en je snelle en duidelijke reacties op vragen zijn een zeer 

welkomee ondersteuning voor me geweest en ik hoop in toekomst nog veel met je te mogen 

samenwerken. . 

bedanktt voor je heldere opmerkingen en inzicht bij het radiologische deel 

vann dit proefschrift. Het doet me genoegen je als opponent in de commissie te hebben. 



Proff dr C.N. van Dijk. opponent en toekomstig opleider. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor de 

mogelijkhedenn die u mij geboden heeft om mijn reeds ingezette promotietraject af te kunnen ronden. 

Vanzelfsprekendd ben ik zeer verheugd dat u plaats heeft willen nemen in de promotiecommissie. Na 

hett afronden van deze promotie zal ik mijn opleidingstraject bij u vervolgen, waar ik nog veel van u 

hoopp te mogen leren en ik verheug me op een goede wetenschappelijke samenwerking. 

Drr T.W. Patt. beste Thomas. Jij bent degene die mij ooit heeft gemotiveerd een begin te maken met 

dee lange termijn follow up van de intertrochantere osteotomieën en degene die mij bij professor Marti 

heeftt geïntroduceerd. Met andere woorden: het is dus allemaal jouw schuld! 

Pieterr de Jong en Harald de Man. de eerste uit de serie is klaar, nu op naar de volgende. 

Evelienn Goekoop, Lieve Evelien, ook bij het totstandkomen van dit boekje was je een onmisbare factor 

Dee paranimfen, Maarten Joosten en Stephan Papendorp, Heren, dank voor het accepteren van de 

zwaree taak om mij bij te staan op deze dag. 

Elss Prins, duizend maal dank voor het verfraaien van mijn Engels. 

Medee kweekvijverbewoners. Lijkele. Jasper. Stefan, Maarten et. al., door jullie is het verblijf in deze 

muffigee ruimtes een stuk gezelliger geweest. 

Allee medewerkers van de poli orthopet bedankt voor jullie hulp en flexibiliteit, zonder jullie was het 

nooitt mogelijk geweest om al deze patiënten terug te zien voor de na-controles. 

Ookk alle patiënten wil ik bedankten voor hun medewerking. 

Mijnn ouders wil ik bedanken voor alles, helaas kan mijn moeder dit allemaal niet meer meemaken. Pa, 

weerr een mijlpaal! 

Mijnn schoonouders. Jack en Yvonne, jullie onvoorwaardelijke steun en vertrouwen is een enorme 

motivatiee voor mij. 

Dohen.. De belangrijkste persoon wordt altijd als laatst genoemd, Bientje, zonder jouw steun 

enn liefde was dit proefschrift er nooit gekomen. Luv joe. 




