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Dankwoord d 





Velenn beginnen hier een proefschrift te lezen. Zij weten dat de promovendus afhankelijk 

iss van vele mensen om zich heen. Ook mij past het om allen, die op de een of andere 

wijzee betrokken waren bij dit proefschrift te bedanken. 

Mij nn promotor Prof. Dr. DJ. Gouma, beste Dirk, in 2000 begon je aan even iets 

anderss dan de GE onderzoekslijnen. Jouw analytische vermogen om in 5 minuten de 

kernn van de zaak te zien en met nimmer aflatend enthousiasme helder te formuleren is 

fenomenaal.. Dank voor je essentiële wetenschappelijke steun en ik ben er trots op 

onderr jou te mogen promoveren. 

Mij nn copromotor, Dr. E.L.F.B. Raaymakers, beste Ernst, na je enorme inzet voor het 

hogerr begrip van de mediale collum fractuur bleef je je ook na je pensioen afvragen 

off  er een oplossing voor deze fractuur bestond. Het idee voor de hoofdstudie uit dit 

proefschriftt kwam voort uit jouw levenswerk. Nu de klus is geklaard zijn we allemaal 

watt wijzer en dat is aan jou te danken. Met gepaste trots hoop ik met jou de titel van 

doctorr te verkrijgen. 

Mij nn copromotor achter de schermen Drs. J.S.K. Luitse, beste Jan, jij hebt ^/inderdaad 

niett nodig, omdat je al een van 'slands grootste traumatologen bent door jouw 

weergalozee inzet voor de traumazorg. Dankzij jouw persoonlijkheid en visie is er 

innovatiee en teamgeest. Dank voor de vele adviezen tijdens evenzoveel enthousiaste 

sessies.. Vele briefjes met ideeën in het kenmerkende lichtblauwe handschrift liggen 

nogg op mijn bureau! 

Prof.. Dr. H. Obertop, beste Huug, onder jouw vlag heb ik de opleiding chirurgie 

gevolgd.. Na de opleiding heb je mijn buitenlandse avonturen krachtig ondersteund. 

Hett wel en wee van mijn grote beslissingen en van dit proefschrift bleef je volgen en 

waarr nodig bijsturen. Dank voor alle goede adviezen en ik ben er trots op dat je nu 

weerr mijn baas wordt. 

Hett Team Trauma AMC: Carel Goslings, Kees-Jan Ponsen en recent Rob Haverlag, 

julli ee stelden mij in staat deze thesis af te maken terwijl we met plezier de kwaliteit van 

dee traumazorg iedere dag hooghielden. Dank voor een prima vervolgopleiding en er 

liggenn nog vele toekomstige uitdagingen, die we samen kunnen tackelen. 



Prof.. Dr. A.B. van Vugt, beste Arie, met een studie over heupfracturen was het 

onvermijdelijkk om jou tegen te komen! Jij zorgde ervoor dat de hoofdstukken konden 

accumulerenn in de concept richtlijn. Dank voor de expert technische beoordeling van 

allee interne fixaties (osteosyntheses ?!) op "dat CD'tje van Heetveld". 

Prof.. Dr. R.K. Marti, beste René, jouw voorspelling dat techniek een grote rol zou spelen 

bijj  de analyse van de studiegegevens is uitgekomen. Sterker nog, het is nu prospectief 

aangetoond.. Dank voor de expert technische beoordeling van alle interne fixaties. 

Prof.. Dr. C.N. van Dijk, Prof. Dr. H. Lameris en Prof. Dr. B.L. van Eck-Smit, beste 

Niek,, Han en Berthe, dank voor jullie deelname aan de promotiecommissie. Berthe, 

dee botdichtheidmeting voor patiënten met een heupfractuur heeft meer aandacht. 

Dankk voor de adviezen vanuit de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

M.. Storm-Versloot, beste Marja, dank voor het bijhouden van de follow-up tijdens 

mijnn verblijf in Australië. Vanwege je ervaring als traumaverpleegkundige was jij de 

enigee research nurse, die ik dit kon toevertrouwen! 

Dee co-auteurs, deelnemers en adviseurs van de multi-center hoofdstudie: 

Dr.. Ariaan van Walsum, Dr. Marc Nijhof en Roy Hoogeslag, Enschede 

Dr.. Gerrolt Jukema en Kees Bartlema, Leiden 

Dr.. Dreas Karthaus en Hans Frima, Deventer 

Dr.. Jan Biert en Prof. Dr. Albert van Kampen Nijmegen 

Svenn van Helden, Wouter ten Gate, Prof Dr. Henk-Jan Ten Duis, Groningen 

Dr.. Rob Leemans en Hanneke Onderwater, Leeuwarden 

Dr.. Maarten van der Eist, Sander Spruijt en Dr. David Zimmerman, Delft 

Huubb van der Meulen en Jeremy Amaya, Den Haag 

Jann Ultee en Dr. Flip Steller, Amsterdam 

Prof.. Dr. P. Bossuyt, Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, AMC Amsterdam 

Richtlijnencommissiee voor de behandeling van proximale femurfracturen bij de oudere 

mens:: Dr. Romke van Balen, Dr. Tischa van der Cammen, Prof Dr. Albert van Kampen, 

Dr.. Ernst Raaymakers, Frans de Loos, René Nuijten, Dr. Inger Schipper en Prof Dr. 

Ariee van Vugt. Dank voor julli e steun voor het opnemen van de concept richtlijn 

medialee collum fractuur in dit proefschrift. 



Dee afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde in de deelnemende ziekenhuizen 

voorr de inzet bij de botdichtheidmetingen. 

All ee patiënten, die deelnamen aan de studies. Dankzij uw belangenloze inzet en trouwe 

komstt op de poliklinieken hebben wij de informatie in dit proefschrift kunnen 

verzamelen. . 

Davee Barei, Sean Nork, Will Erti, Chip Routt and Bruce Sangeorzan, Harborview 

Medicall  Center, Seattle, USA. Thanks for scoring all those radiographs twice and 

teachingg me so many tricks of the trade meanwhile. The Dutch connection stands. 

Michaell  Sugrue, Scott D'Amours and Ian Harris, Sydney, Australia. Thanks for a 

greatt year in Oz and letting me work on this book here now and again. Ian, good job 

inn scoring those radiographs and please spread the word about some results in this 

smalll  tribute to mankind! 

Hett Trauma Team Erasmus MC: Prof. Dr. Peter Patka, Han van den Brand, Inger 

Schipperr en Lucas Vogels, dank voor julli e begrip en tips tijdens de laatste fase. 

Mij nn paranimfen Erik van der Heide en Jaco Rouw en assistent paranimfen Clemens 

Meijssenn en Harry Wisse. Op jullie kan ik altijd rekenen. Op naar toekomstige avonturen! 

Add en Els Strijbosch, dank voor julli e liefde en gastvrije opvang van de familie tijdens 

dee schrijfperiodes. 

Mij nn ouders, jullie liefde voor Susan en mij heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Heden, 

verledenn en toekomst zijn bepaald door julli e goede beslissingen. 

Enn tenslotte mijn gezin, Pauline, Laurens, Romy en Eveline. Ons nieuwe huis heeft 

geenn zolder, maar veel tuin en pap hoeft nu niet meer "even naar boven". Dank voor 

julli ee onvoorwaardelijke liefde, hulp en begrip, voor nu en voor altijd. 




