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Dankwoord d 

Dankwoord d 
Proefschriftenn ontstaan niet vanzelf en worden nooit door één persoon gemaakt. Dit 

geldtt dus ook voor dit proefschrift. Vele personen hebben mij bij de tot standkoming 

vann dit boekje geholpen met ideeën, het ontwerpen en maken van instrumentarium, 

hett uitvoeren van de experimenten, schrijven en vertalen van teksten, commentaar 

enn kritiek etc, etc... 

Eenn aantal personen wil ik graag met name noemen. 

Alss eerste wil ik mijn dank uitspreken aan Pieter Spierings. Pieter, zonder jouw 

inspanningg was dit allemaal niet zo gelopen. Toen ik voor het eerst bij je kwam met 

eenn handvol houten fröbels (het eerste prototype pas- zaagmal) was de reactie op 

mijnn vraag of je mee kon helpen dit "d ing" verder te ontwikkelen nogal gereserveerd. 

"ikk doe in grote botten" was het enige wat ik te horen kreeg. Na enige maanden kreeg 

ikk een telefoontje dat ik toch maar weer eens langs moest komen om verder te praten, 

hetgeenn nog vele malen in langdurige en zeer genoeglijke sessies plaatsvond. 

Prof.. Dr. C.M.A.M. van der Horst. Beste Chantal, ik wil je bedanken voor het vertrouwen 

enn de vrijheid die je me hebt gegeven bij het schrijven van dit proefschrift. 

Dr.. F. H.M. Kroon. Beste Frans, vele, vele uren brachten we samen door op de OK's 

vann AMC en AvL met boren, zagen, schaven aan kaken en fibula's. Ik bewonder je rust 

enn toewijding, maar ook de wijze waarop je mij met dit werk hebt begeleid. 

Prof.. Dr. K.E. Bos. Beste Kurt, het volgende staat mij nog levendig voor de geest: 's 

avondss laat, na al vele uren op de OK in het AvL te hebben doorgebracht zaten we te 

wachtenn op het modelleren van de fibula, toen je in frustratie uitriep: "Simon verzin 

watt !" Dat waren de woorden waarmee het hele pas-zaagmatproject is begonnen. 

Dankk voor de gelegenheid die je me hebt geboden om de opleiding tot plastisch 

chirurgg in het AMC te volgen, (en vooral geen pogingen hebt ondernomen iets te 

doenn aan een bepaalde mate van eigenwijsheid mijnerzijds). 

Dee promotiecommissie (Prof. Dr. C.N. van Dijk, Prof. Dr. W.J. Fokkens, Prof. Dr. ir. 

CA.. Grimbergen, Dr. M. Maas, Prof. Dr. J.L.N. Roodenburg, Dr. A.H. Schuurman) wil 

ikk graag bedanken voor het kritisch doorlezen van het manuscript. 

Bestee Wim (Schreurs), ik prijs mij gelukkig met het feit, dat jij de enige instrumentmaker 

bentt met een plastisch chirurg in dienst. Ik hoop, dat we nog lang samen mogen 

knutselenn aan de polsenfrees machine, de vaatfixatie, Bone-Fix-Foil etc, etc. 

Bestee Bertus (Hendriks), na Pieter was jij de andere "meester" die mij met het 
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ontwikkelenn van de pas-zaagmal hebt geholpen. Je maakte het prototype, dat na 30 

kaakreconstructiess nog steeds goed werkt! 

Bestee MTO-ers, bemanning van de leukste afdeling van het AMC {na de plastische 

natuurlijk),, dank voor de vele genoeglijke uren die ik nog steeds bij jullie mag 

doorbrengenn en voor de vele "kleine" klusjes die jullie voor mij opknapten. 

Marcell (van Straten), segmentatie-, matching- en rendering-artiest, geen hoofdstuk 4 

zonderr jouw kunsten. Veel succes met jouw eigen boekje ! (ik zet trouwens in op 3 

maartt 2005). 

Prof.. Dr.J. Strackee. Beste jan, zonder jou geen tempo en zeker geen "27 oktober". Je 

wass voor mij de eerste leescomissie. 

Martinn (Paulus), of het nu vóór of na zessen is, je scant maar door! Je zag twee maal 

zevenn bruine en één groene neus voorbijkomen in je vrije ti jd. 

Daphnee Lees, Heel veel dank bij het vertalen van het manuscript. 

Ikk dank Inge Kos voor de vele illustraties en de fraaie cover en Chris Bor voor de 

strakkee opmaak van dit boekje. 

Siegerr (Leenstra) en Petra (Koster) ik prijs me gelukkig, dat jullie mij bij deze promotie 

terzijdee willen staan als paranymph. 

Nééééééé Ria, het zal druk blijven! 
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