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DANKWOORD D 

Zeerr veel mensen, zowel op het werk als daarbuiten, hebben mij de afgelopen jaren met raad 
enn daad bijgestaan, waarvoor mijn dank. 
Mijnn bijzondere dank gaat uit naar de vele patiënten die aan de diverse onderzoeken in dit 
proefschriftt hebben meegewerkt. Met veel respect heb ik julli e inzet, ijver en onuitputtelijke 
enthousiasmee gewaardeerd. 

Paull  Peter Tak. beste PP, dank voor het vertrouwen en de energie die je me de afgelopen jaren 
hebtt gegeven. Met veel respect heb ik naar je nimmer aflatende ambitie, enthousiasme en 
relativeringsvermogenn gekeken. Voor de geschapen ruimte en mogelijkheden, waardoor ik me 
dee afgelopen jaren verder heb kunnen ontwikkelen, ben ik je zeer erkentelijk. 
Maartenn Kraan, grootmeester in de artroscopie, ik dank je voor je bijdrage in mijn 
wetenschappelijkee ontwikkeling in het algemeen en voor mijn gedegen opleiding tot 
artroscopistt in het bijzonder. Onze tijd in Australië' wordt nog steeds bijzonder gewaardeerd. 
Tomm Smeets je was een onmisbare schakel in al het onderzoek wat ik in Leiden, Adelaide en 
Amsterdamm de afgelopen 9 jaar heb mogen verrichten. Of er nou om 6 uur 's ochtends. 7 uur 
'ss avonds of in het weekeind voor het ontbijt gewerkt moest worden, ik kon altijd op je 
rekenen.. Bovendien straalt er een grote mate van betrouwbaarheid uit je werk. wat in deze 
(wetenschappelijke)) wereld van onmiskenbaar belang is. 
Dearr Malcolm en Michael my special thanks for the Australian hospitality and especially for 
thee lessons that life consists of more than work alone (wine!). 
Lievee Marlien en Coos dank voor de gezelligheid en zeer prettige samenwerking. Ik hoop 
julli ee nog vaak lastig te mogen vallen. 
Lievee Margot en Petra, het was wat mij betreft een bijzonder genoegen om een groot deel van 
mijnn werk met julli e te mogen delen (letterlijk en figuurlijk). 
Lievee Daan en Carla, ik heb nog nooit zo vaak tot 10 moeten tellen als gedurende de vele uren 
diee ik met julli e op de scopie kamer heb doorgebracht, maar geloof het of niet, ik heb ook die 
momentenn met julli e bijzonder gewaardeerd. 
All ee medewerkers van de KIR dank ik voor hun bijdrage in de praktische en theoretische 
overwegingenn die het onderzoek leidend tot dit proefschrift vorm gegeven hebben. 
II  would like to thank all co-authors of the presented research articles for their collaboration 
andd cooperation. 
Carlaa en Vinodh, bedankt dat julli e mijn paranimfen willen zijn. 
Mijnn ouders ben ik bijzondere dank verschuldigd voor alle mogelijkheden die ze mij hebben 
gegevenn om mij te ontwikkelen tot diegene die ik nu ben. 

Lieve,, lieve Hilde, 

Err is niemand behalve ji j die weet hoeveel moeite en energie de afgelopen jaren in dit 
proefschriftt zijn gaan zitten. Er is niemand behalve ji j die zich zo veel en zo vaak heeft 
moetenn aanpassen aan dit werk. Er is niemand behalve ji j aan wie ik mijn grootste dank 
verschuldigdd ben. En er is niemand behalve ji j van wie ik zoveel hou. 

Jasper r 
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