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THESIS SUMMARY 
The articles in this thesis focus on the incidence and risk factors for developing a surgical site 
infection (SSI), on how to prevent SSIs and on the outcome of surgical procedures in trauma-
related foot/ankle surgery. When it comes to outcome after procedures, the focus lies on 
patient reported outcome measures. In this section, the main findings are summarized and 
discussed per part, in order to make validated suggestions for future research and clinical use. 

 

PART 1 INCIDENCE AND RISK FACTORS OF SURGICAL SITE INFECTIONS 

In CChhaapptteerr  11  we investigated the incidence of infectious complications of syndesmotic screw 
removal in a systematic review, focusing specifically on planned screw removal. Removal of a 
syndesmotic screw is generally considered a small and short procedure, leading to 
assumptions of low complication rates. Results of the included studies showed percentages of 
SSI ranging from 0 to 9.2%, with a weighted average of 4%. comprising both superficial and 
deep infections. The largest proportion of these infections were superficial 3%, 95% CI: 2-5, 
compared to 2% deep infections (95% CI: 1-4). Predictors for infection could not be identified, 
since not many studies reported them. However, some studies described a benefit from 
prophylactic antibiotics. We concluded that the SSI rate after syndesmotic screw removal, as 
identified in this review, was comparable to that of other foot/ankle procedures. Although 
prophylactic antibiotics may be able to reduce this rate, the individual indication of 
syndesmotic screw removal should be carefully considered.  

CChhaapptteerr  22  delves deeper into the risk factors of developing a SSI, in a specific surgical 
approach used in calcaneal fractures, the sinus tarsi approach. In this prospective cohort 
study, all patients undergoing surgery for a calcaneal fracture using this approach were 
included and followed for at least one year. Out of 237 included fractures, 16 patients 
developed a SSI (6.8%), of which 9 (3.8%) were deep and 7 (3%) were superficial infections. 
The multivariate analysis pointed out that risk factors for SSI were: surgery within 1 week 
after the injury, an ASA classification of 2 or higher and more than 150 cc of blood loss during 
the procedure. Although not statistically significant, the results also indicated a higher risk of 
SSIs in smokers. To be able to identify true risk factors, many more patients are required, 
something that is hard to come by in this specific group of patients and in a procedure which 
is not performed in every hospital. Although the results may not be surprising, they can be 
used to identify “high-risk patients”. This subgroup of patients could potentially be referred to 
a specialized center and receive more information about potential risks of the procedure and 
a more intensive follow-up schedule. 

In CChhaapptteerr  33  we investigated whether “seasonality” was a significant predictor for wound 
complications in trauma-related foot/ankle procedures. Additionally we were interested in 
other predicting factors which might explain a difference in complication rates between 
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seasons. We included all patients undergoing trauma-related procedures (e.g. fracture 
fixation, arthrodesis, implant removal) of the foot, ankle or lower leg between 2015 and 2019 
at the Amsterdam UMC, loc. AMC. SSI rates were compared between procedures performed 
in summer (June, July or August) or in other seasons. In total, 43 (7.2%) wound complications 
occurred within 599 included procedures. Age, alcohol abuse, open fracture and no use of a 
tourniquet were independent predicting factors, but no difference in wound complications 
was found between summer and other seasons (4 (3.2%) vs 39 (8.2%)). We concluded that 
“seasonality” in wound complications does not exist in trauma-related foot/ankle surgery in 
the Netherlands. Possibly, this is a result of the temperate climate of this cohort, since larger 
temperature and precipitation differences may influence wound complications to a larger 
extent.  

 

PART 2 PROPHYLACTIC ANTIBIOTICS TO PREVENT SURGICAL SITE INFECTION 

CChhaapptteerr  44 was a systematic review and meta-analysis in which we explored the difference in 
antibiotic concentrations in different parts of the extremity and while administering different 
dosages of cefazolin. We included 14 studies reporting on local cefazolin concentrations 
during orthopedic surgery in the shoulder, hip, knee or foot. From the 4 studies comparing 
different locations we were able to conclude that there were higher antibiotic concentrations 
in hip than in knee (mean difference: 4 ug/g, 95% CI 0.8–7). Moreover, articles comparing 
different doses of cefazolin reported higher bone concentrations after 2 grams than after 1 
gram of prophylactic cefazolin, but pooling results did not lead to a statistically significant 
difference. We concluded that a dose of 1 gram of prophylactic cefazolin might not be 
sufficient in the most distal parts of the (lower) extremity and that future research should 
investigate whether a higher dose of cefazolin can lead to higher concentrations and fewer 
SSIs. 

In CChhaapptteerr  55 we aimed to investigate the effect of 2 grams compared with 1 gram of 
prophylactic cefazolin on the incidence of SSIs in our own cohort of foot and ankle surgery 
patients. Of the 293 patients who received 1 gram, 19 (6.5%) had a SSI. In the 2 gram group 
(n=126) a SSI occurred in 6 patients (4.8%). Possible confounders of the effect of dosage on 
SSI were identified to be: alcohol, nicotine and illegal substance abuse, open fracture, 
tourniquet use, type of surgery, type of fixation, blood loss and type of wound dressing. 
Correcting for these possible confounders in a propensity score, the difference in SSIs 
between the 1 gram and 2 grams group was not statistically significant (OR, 0.770; P = .608). 
However, we did conclude that the difference may be clinically relevant given the 
considerable morbidity, mortality, and healthcare costs that SSIs entail. 

CChhaapptteerr  66 is the protocol for the WIFI-2 trial, a randomized controlled trial in which we aim to 
study the effectiveness of a single intravenous dose of 2g of cefazolin on SSIs after implant 
removal (IR) following fixation of foot, ankle and/or lower leg fractures. In this multicenter, 
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double-blind placebo controlled trial adult patients are being randomized to receive a single 
preoperative intravenous dose of either 2g of cefazolin or a placebo injection (NaCl) before IR. 
The primary outcome is the number of SSIs at 90 days after IR. Secondary, antibiotic 
concentrations are measured in a sub-section of patients to determine whether 2 grams of 
cefazolin is enough to penetrate the tissues in the most distal parts of the lower extremity. If 
the hypothesis that 2g of prophylactic cefazolin proves to be effective in preventing SSI is 
supported by the results of this study, this would have implications for current guidelines. 
Combined with the high infection rate of IR which has already been proved in previous 
studies, it would be sufficiently substantiated for guidelines to suggest protocolled use of 
prophylactic antibiotics in IR below the level of the knee.  

 

PART 3 PATIENT REPORTED OUTCOME 

In CChhaapptteerr  77  we used the prospectively collected data from the WIFI trial to study functional 
outcome after implant removal. All patients who filled out functional outcome questionnaires 
were included, coming to a total of 179 patients, who had undergone implant removal at 
least six months after fracture fixation below the level of the knee between 2014 and 2016. 
Primary outcome was the difference in functional status before and after implant removal, 
measured by the Lower Extremity Functional Scale (LEFS). With a median score of 60 before 
IR (IQR 45 to 72) and 66 after IR (IQR 51 to 76) on the LEFS, there was a statistically significant 
improvement in functional outcome (p < 0 .001). However, the minimal clinical important 
difference of the LEFS is 9 points, which was not reached. Therefore we concluded that in 
general, implant removal below the level of the knee does not result in a clinically relevant 
improvement of functional outcome.  

CChhaapptteerr  88  describes the results of the RODEO trial, a multicenter randomized controlled trial 
in which we aimed to investigate whether “on demand removal” (ODR) was non-inferior to 
routine removal (RR) of syndesmotic screws regarding functional outcome. Primary outcome 
was the Olerud-Molander Score (OMAS) at 12 months after placement of syndesmotic 
screw(s). There were 152 patients included in final analysis (73 patients in RR and 79 patients 
in ODR group), 59% male, mean age: 47 (SD 15). Median OMAS at 12 months after 
syndesmotic fixation was 85 (IQR: 60-95) for RR and 80 (IQR: 65-100) for ODR. The non-
inferiority test indicated that the observed effect size was significantly within the equivalent 
bounds of -10 and 10 scale points (p= 0.000), meaning ODR was not inferior to RR. In the per-
protocol analysis, ODR was also non-inferior to RR (p= 0.001). Moreover, there were 
significantly more complications after RR than in the ODR group. We therefore concluded 
that, although more research on long-term outcome of retaining the SS is necessary, on 
demand removal is preferred over routine removal and should be instated as standard 
practice of care. 
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In CChhaapptteerr  99  we describe a retrospective, 10-year claim analysis study, in which we aimed to 
evaluate the incidence, characteristics and outcome of claims in the foot/ankle area. Baseline 
claim/claimant characteristics were collected from an anonymous database, narrowing the 
search to all orthopedic foot/ankle related cases. Of 460 included claims in total, most were 
related to delay in/wrong diagnosis or to (complications of) elective surgical procedures. 
Whether a claims was settled was related to type of injury (fracture) and type of claim 
(diagnostic mistake). We concluded that fracture diagnosis and “failed”/disappointing results 
of elective surgical procedures were the most common patient reported causes for claims. 
Sufficient knowledge of missed (foot) fractures and clear communication/expectation 
management before elective procedures could help to improve quality of healthcare and 
patient satisfaction. 
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FUTURE PERSPECTIVES 
The first part of this thesis has shown us that the incidence of surgical site infections (SSIs) in 
foot/ankle trauma-related surgery is high and that multiple patient-, injury- and surgical 
characteristics influence the chance of developing a SSI. Specifically, overall health (ASA 
classification), intoxications (smoking/alcohol), and open fracture, blood loss and tourniquet 
use were of importance. Although most of these risk factors were already known, they are 
not often consciously used in clinical practice. Future research should focus on developing a 
surgical site-specific prediction model, enabling foot/ankle surgeons to assign each patient to 
a “risk class”. Interventions that have proved to be effective, but not necessarily cost-effective 
in preventing SSIs, could then be targeted specifically at “high-risk patients”. Moreover, 
surgical indications could be even more critically evaluated in this high-risk group.  

In part two of this thesis we discussed the use of prophylactic antibiotics in the prevention of 
SSIs. As previously mentioned in this thesis, SSIs are more common in the foot/ankle area, 
than in more proximal body parts. Chapter 4 confirmed that antibiotic tissue concentrations 
were also lower the further distally measured in the lower extremity. However, we could not 
confirm whether higher dosages of antibiotics would increase tissue concentrations. Although 
the results of chapter 5 did imply this, we could also not provide solid evidence on the clinical 
effect of a higher dose of antibiotics, resulting in lower SSI rates. Hopefully the results of the 
WIFI-2 trial will provide us with the sought after evidence of sufficiently high tissue 
concentrations with two grams of cefazolin and adequate infection prevention in implant 
removal. However, if the results are in line with the WIFI-1, and show no effect of prophylaxis 
on the SSI rate, this will results in a potentially even more interesting discussion. The target-
site blood and tissue concentrations can be used to evaluate whether concentrations of 
antibiotics are sufficient to prevent bacterial growth in the first place. If that is the case, then 
overall effectiveness of prophylactic antibiotics in all trauma-related (foot/ankle) procedures 
should be reevaluated.  

Part three discussed patient reported outcome measures (PROMs), which have recently 
justifiably become the most important outcome measures in orthopedic trauma surgery. 
However, chapter 7 very clearly demonstrated the importance of a clinical important 
difference, which is something that has not been established for all PROMs. With continuous 
outcomes and a score between 0 and 100, which many of these PROMs have, it is quite easy 
to achieve a statistically significant difference between 2 groups without the need for big 
groups. However, the clinical implications of this difference are still up for discussion. Future 
studies should focus on identifying a minimal clinical important difference for the most 
commonly used PROMs in foot/ankle surgery, like the Olerud-Molander Ankle Score (OMAS) 
and the American Orthopaedic Foot and Ankle Society Ankle Hindfoot Score (AOFAS).   

The RODEO trial, featured in Chapter 8, has shown that on demand removal (ODR) of 
syndesmotic screws was not inferior to routine removal (RR), while RR resulted significantly 
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more complications. We therefore concluded that ODR should become standard practice of 
care. However, it is important to identify whether or not there are long term complications 
connected to retaining a syndesmotic screw, which is what future studies should focus on. 
What would be even more interesting, is to compare long term results of patients retaining a 
syndesmotic screw, to patients with absorbable screws or suture buttons. If it turns out that 
neither result in better outcomes than a retained screw, the “classic” syndesmotic screw 
would automatically prove to be the most cost-effective device for syndesmotic fixation.  

Many more new research ideas have arisen over the years (and especially the last months) 
that this thesis was written. However, the most important perspective to keep in mind, is the 
patient’s perspective. Which is why I feel that patient reported outcome measures are the 
future, provided they are continuously improved and if necessary adapted to the individual.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING  
De artikelen in dit proefschrift zijn met name gefocust op de incidentie en risicofactoren voor 
het ontstaan van postoperatieve wondinfecties (POWI), het voorkomen van POWI’s en op de 
uitkomsten van chirurgische behandelingen van voet- en enkelfracturen. Qua uitkomsten ligt 
de nadruk op de zogenaamde patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten. In dit gedeelte van het 
proefschrift worden de belangrijkste bevindingen per deel opgesomd en bediscussieert om 
zodoende gevalideerde suggesties voor toekomstig onderzoek en de klinische praktijk te 
kunnen doen. 
 

DEEL 1 INCIDENTIE EN RISICOFACTOREN VOOR POSTOPERATIEVE 
WONDINFECTIES 

In hhooooffddssttuukk  11  hebben we door middel van een systematisch literatuuronderzoek de 
incidentie van wondcomplicaties na het electief (gepland) verwijderen van stelschroeven bij 
syndesmoseletsel in kaart gebracht. Deze procedure wordt gezien als een kleine, relatief 
korte ingreep, wat leidt tot de aanname dat het complicatierisico laag is. De resultaten van 
deze studie lieten echter POWI percentages van 0 tot 9,2% zien, met een gewogen 
gemiddelde van 4%. Het grootste gedeelte van deze infecties was oppervlakkig (3%, 95% CI: 
2-5), vergeleken met 3% diepe infecties (95% CI: 1-4). Voorspellende factoren voor POWI 
konden niet geïdentificeerd worden aangezien slechts een aantal van de geïncludeerde 
studies dit rapporteerden. Sommige studies rapporteerden echter een voordeel van 
antibioticaprofylaxe. Wij concludeerden dat het POWI percentage, zoals geïdentificeerd in 
deze literatuurstudie, vergelijkbaar was met dat bij andere voet- en enkeloperaties. Hoewel 
antibioticaprofylaxe dit percentage mogelijk kan reduceren is het belangrijk om goed na te 
denken over de indicatie voor het verwijderen van stelschroeven.  

HHooooffddssttuukk  22  gaat dieper in op de risicofactoren voor het ontwikkelen van een POWI in een 
specifieke operatieve benadering die gebruikt wordt bij calcaneus (hielbeen) fracturen, de 
sinus tarsi benadering. In deze prospectieve cohortstudie zijn alle patiënten die een operatie 
ondergingen voor een calcaneus fractuur met deze benadering geïncludeerd en gevolgd voor 
tenminste een jaar. Van de 237 geïncludeerde fracturen, ontwikkelde 16 patiënten een POWI 
(6,8%), waarvan 9 (3,8%) een diepe en 7 (3%) een oppervlakkige infectie. De multivariabele 
analyse wees uit dat ‘operatie binnen 1 week na trauma’, ‘ASA van 2 of hoger’ en ‘meer dan 
150mL bloedverlies’ onafhankelijke voorspellers waren voor een POWI. Hoewel dit niet 
statistisch significant was leek een POWI ook meer voor te komen bij rokers. Om alle 
daadwerkelijke risicofactoren te identificeren zijn veel grotere aantallen patiënten nodig, iets 
wat moeilijk te vinden is in deze specifieke patiëntengroep bij een operatietechniek die niet in 
elk ziekenhuis wordt toegepast. De resultaten van dit onderzoek zou gebruikt kunnen worden 
om hoog-risicopatiënten mee te identificeren. Deze subgroep van patiënten kan dan 
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verwezen worden naar een gespecialiseerd centrum, meer informatie ontvangen over 
potentiële risico’s van de ingreep en intensiever gecontroleerd worden na de operatie. 

In hhooooffddssttuukk  33  beschrijven we een retrospectieve studie waarin we hebben onderzocht of het 
seizoen van operatie een voorspellende factor was voor het ontwikkelen van een 
wondcomplicatie na voet- en enkel ingrepen. Daarnaast waren we geïnteresseerd in andere 
voorspellende factoren die een mogelijk verschil in wondcomplicaties tussen seizoenen 
zouden kunnen verklaren. Alle patiënten die een trauma-gerelateerde ingreep van voet, enkel 
of onderbeen ondergingen tussen 2015 en 2019 in het Amsterdam UMC, loc. AMC, werden 
geïncludeerd. Complicatiepercentages werden vergeleken tussen ingrepen uitgevoerd in de 
zomer (juni, juli of augustus) en in andere seizoenen. In totaal zagen we 43 (7,2%) infectieuze 
complicaties binnen de 599 geïncludeerde ingrepen. Leeftijd, alcoholmisbruik, open fracturen 
en het niet gebruiken van bloedleegte tijdens de operatie waren onafhankelijke 
voorspellende facturen. Er werd echter geen verschil in wondcomplicaties gevonden tussen 
operaties in de zomer en in andere seizoenen (4 (3.2%) vs 39 (8.2%)). De conclusie was 
daarom dat het seizoen van operatie niet van invloed is op het aantal wondinfecties na 
trauma-gerelateerde voet-/enkelchirurgie in Nederland. Mogelijk is dit te verklaren door het 
gematigde klimaat in Nederland, aangezien grotere temperatuur- en neerslag-verschillen 
mogelijk meer invloed hebben op het ontstaan van een wondcomplicatie. 
 

DEEL 2 ANTIBIOTICAPROFYLAXE ALS PREVENTIE VAN WONDINFECTIES 

HHooooffddssttuukk  44  beschrijft een systematisch literatuuronderzoek met een meta-analyse waarin we 
de verschillen in antibioticaconcentraties hebben vergeleken tussen verschillende gebieden in 
de ledematen en bij het toedienen van verschillende doseringen van cefazoline 
(antibioticum). We hebben daarbij 14 studies geïncludeerd die lokale cefazoline concentraties 
hebben gemeten gedurende orthopedische operaties van schouder, heup, knie of voet. Op 
basis van de 4 studies die verschillende lichaamsdelen vergeleken, konden we concluderen 
dat er hogere concentraties gemeten worden in de heup dan in de knie (mean difference: 4 
ug/g, 95% CI 0.8–7). Artikelen die verschillende doseringen vergeleken lieten hogere 
botconcentraties zien na 2 gram dan na 1 gram profylactisch antibiotica, maar het 
samennemen resultaten van deze studies liet geen significant verschil zien. Onze conclusie 
was dat een dosis van 1 gram cefazoline wellicht niet genoeg is voor de meest distale 
gedeeltes van de onderste extremiteit en dat toekomstig onderzoek zich zou moeten richten 
op het effect van hogere doseringen op concentraties en het aantal POWI’s. 

In hhooooffddssttuukk  55  hebben we onderzocht wat het effect van 2 gram vergeleken met 1 gram 
profylactisch cefazoline is op het aantal POWI’s in ons eigen cohort van voet/enkel chirurgie 
patiënten. Van de 293 patiënten die 1 gram hebben gekregen ontwikkelde 19 (6,5%) een 
POWI. In de 2 gram groep (n=126) waren dit 6 patiënten (4.8%). Mogelijke confounders van 
het effect van dosering op POWI waren: alcohol, nicotine of drugs gebruik, een open fractuur, 



A

NEDERLANDSE SAMENVATTING 

181 
 

bloedleegte, type operatie, type fixatie, bloedverlies en type wondbedekking na de operatie. 
Hiervoor gecorrigeerd, door middel van een propensity score, was het verschil tussen 1 gram 
en 2 gram niet statistisch significant (OR 0.770, p=0.608). Wij concludeerden echter dat het 
verschil mogelijk wel klinisch relevant was, aangezien POWI’s een aanzienlijk morbiditeit, 
mortaliteit en gezondheidskosten met zich meebrengen.  

HHooooffddssttuukk  66  is het protocol voor de WIFI-2 studie, een gerandomiseerd onderzoek waarin we 
de (kosten-)effectiviteit van éénmalig 2 gram cefazoline op het aantal POWI’s na het 
verwijderen van osteosynthesemateriaal (VOSM) uit voet, enkel en onderbeen onderzoeken. 
Patiënten worden in deze studie gerandomiseerd en krijgen ofwel 2 gram cefazoline ofwel 
een placebo via het infuus, vóór de operatie. Primaire uitkomst is het aantal POWI’s op 90 
dagen na de operatie. Tevens meten we lokale antibioticaconcentraties in een subgroep van 
patiënten om te kijken of 2 gram cefazoline voldoende is om het weefsel van voet/enkel te 
penetreren. Als onze hypothese dat 2 gram cefazoline effectief is klopt, dan heeft dit 
gevolgen voor de huidige richtlijn. In combinatie met de eerder bewezen hoge 
infectiepercentages na VOSM, zou het voldoende bewijs zijn voor richtlijnen om profylactisch 
antibiotica bij dit type operaties aan te bevelen.  
 

DEEL 3 PATIËNT GERAPPORTEERDE UITKOMSTEN  

In hhooooffddssttuukk  77  hebben we de prospectief verzamelde gegevens van de WIFI studie gebruikt 
om functionele uitkomst na VOSM te onderzoeken. Alle 179 patiënten die een functionele 
uitkomst vragenlijst hadden ingevuld en een VOSM minstens zes maanden na fractuurfixatie 
hadden ondergaan tussen 2014 en 2016 werden geïncludeerd. Primaire uitkomst was het 
verschil in functionele uitkomst voor en na VOSM, gemeten door de Lower Extremity 
Functional Scale (LEFS). Met een gemiddelde score van 60 (IQR 45-72) vóór en 66 (IQR 51-76) 
na VOSM, was er een statistisch significante verbetering van functionele uitkomst (p<0,001). 
Het minimaal klinisch relevante verschil op de LEFS is echter 9 punten, wat niet behaald werd. 
Daarom concludeerden wij dat, over het algemeen, VOSM onder het niveau van de knie niet 
resulteert in een klinisch relevante verbetering van functionele uitkomst.  

HHooooffddssttuukk  88  beschrijft de RODEO studie, een multicenter gerandomiseerd onderzoek met als 
doel te onderzoeken of het “on demand” verwijderen (ODR) van stelschroeven vergelijkbaar 
is met het routinematig verwijderen (RR) van stelschroeven als het om functionele uitkomst 
gaat. De primaire uitkomstmaat was de Olerud-Molander Score (OMAS) gemeten op 12 
maanden na het plaatsen van de stelschroef/ven. Er werden 152 patiënten geïncludeerd in de 
uiteindelijke analyse (73 in RR en 79 in ODR groep), waarvan 59% man was en de gemiddelde 
leeftijd 47 (sd 15) jaar. De Mediane OMAS op 12 maanden na fixatie was 85 (IQR: 60-95) voor 
RR en 80 (IQR: 65-100) voor de ODR groep. De “non-inferiority” test wees uit dat de 
effectgrootte binnen de marges van -10 en 10 lag (p=0.000), wat inhoudt dat ODR niet 
inferieur is aan RR. In de per-protocol analyse zat ook geen verschil tussen beide groepen. 
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Bovendien waren er significant meer complicaties na RR dan in de ODR groep. Wij 
concludeerden daarom dat, hoewel meer onderzoek naar lange termijn effecten van het 
behouden van de stelschroef noodzakelijk is, ODR de voorkeur heeft boven RR en moet 
worden geïmplementeerd als standaard zorg. 

In hhooooffddssttuukk  99  beschrijven we een retrospectief database onderzoek waarin we de incidentie, 
eigenschappen en uitkomsten van schadeclaims op het gebied van voet/enkel over een 
periode van 10 jaar hebben onderzocht. Baseline gegevens van de claim en de claim-eiser zijn 
verzameld uit een anonieme database, waarbij gericht is gezocht naar orthopedisch 
voet/enkel gerelateerde gevallen. Van alle 460 geïncludeerde claims waren de meeste 
gerelateerd aan een vertraagde of verkeerd gestelde diagnose of aan (complicaties van) een 
electieve ingreep. Of een claim toegekend werd, was gerelateerd aan het type letsel 
(fractuur) en het type claim (diagnostische fout). De conclusie was dat fractuur diagnose en 
“gefaalde”/teleurstellende resultaten van electieve operaties de meest voorkomende patiënt 
gerapporteerde oorzaken van claims waren. Voldoende kennis van vaak gemiste 
(voet)fracturen en heldere communicatie/verwachtingsmanagement voor electieve 
procedures zouden de kwaliteit van de zorg en patiënttevredenheid kunnen verbeteren 
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Jong AMC CV Building 2018 

Jong AMC, Geen bittere pil 31-10-2019 

ZonMw bijeenkomst Patiënteninclusie 

 

2017-2020 

2017-2020  

2018 

2019 

2019 

2019 

 

3.0 
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0.2 

0.2 
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IInnvviitteedd  lleeccttuurreess  

Results WIFI trial at ZonMw congress Goed Gebruik Geneesmiddelen, 
subsession “Doen of Laten” 

 

2018 
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AAtttteennddeedd  ccoonnffeerreenncceess  

NVT Traumadagen, Amsterdam 

ZonMw Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) 

NVvH Chirurgendagen, Veldhoven 

Traumaplatform symposium/challenge  

37th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection 
Society (EBJIS), Helsinki 

Amsterdam Movement Sciences (AMS) PhD-day, Amsterdam 

Foot and Ankle Colloquium, Amsterdam 

Wetenschapsdag Heelkunde, Amsterdam 

38th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection 
Society (EBJIS), Antwerp 

Complicaties in de Traumachirurgie, Amsterdam 

Amsterdam Movement Sciences Annual Meeting (cancelled due to 
COVID-19) 

21st European Congress of Trauma & Emergency Surgery (ECTES), 
Oslo (moved to 2021 due to COVID-19) 

NVvH Chirurgendagen, Veldhoven (cancelled due to COVID-19) 

NVT Traumadagen, Amsterdam (moved to 2021 due to COVID-19) 

 

2017-2019 
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2018/2019 

2018 

2018 
 

2018 
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2019 

2019 
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0.5 

OOrraall  pprreesseennttaattiioonnss  

Results of WIFI trial at GGG Congres and EBJIS 2018 

Protocol RODEO trial at Traumaplatform symposium 

Functional outcome of implant removal at Traumadagen 2018 and 
AMS PhD-day 

Claims in foot/ankle surgery at Wetenschapsdag 

Seasonality in wound complications at EBJIS 2019 

Results of EF3X trial at Traumadagen 2019 

Accepted but cancelled due to COVID-19: RODEO trial results at 
ECTES, Chirurgendagen 2020 and Traumadagen 2020 and benefits of 
2g of cefazolin over 1g at ECTES 

 

2018 

2018 

2018 
 

2019 

2019 

2019 
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PPoosstteerr  pprreesseennttaattiioonnss  

Systematic review on extremity tissue concentrations of prophylactic 
cefazolin at EBJIS 2018 

The benefit of 2g of cefazolin over 1g of cefazolin at EBJIS 2019 

 

2018 
 

2019 

 

0.5 

 
0.5 

 

TEACHING 

  YYeeaarr  WWoorrkkllooaadd  ((EECCTTSS))  

LLeeccttuurriinngg  

Teaching 1st year medical students about scientific writing in study 
groups ‘wetenschappelijk verslag’ 

Teaching 3rd year medical students about the use of scientific 
literature to support clinical decisions making (evidence based 
medicine) in a study group ‘PICO’ 

Teaching a series of scientific writing study groups to a group of 1st 
year medical students 

 

2018/2019 

 
2018 
 
 

2019/2020 
 

 

1.0 

 
0.5 
 
 

1.5 

  
SSuuppeerrvviissiinngg    

Bachelor students: 

- Jess J. Peters 

- Robin Eelsing 

- Kevin C.S. Fransen 

- Mariem Abbou 

Master thesis students: 

- Kaz L.J. van Schilt 

- Valentino Daqiq 

- Kimberly Spierings 

- Mirjam van ‘t Hul 

- Roos M.G. Kistemaker 

- Nigel S.V.L. Baboeram 

- Hafize Demirci 

 

 
2018-2020 

 

 

 

 

2017-2020 
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PARAMETERS OF ESTEEM  

  

GGrraannttss  

ZonMw, programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, “Wound Infections Following Implant 
Removal (WIFI-2)”  

YYeeaarr 

 

2019  

AAwwaarrddss  aanndd  PPrriizzeess  

Best Paper Award, EBJIS 2018 for presentation of WIFI trial results 

2nd place in Best Abstract section of AMS PhD-day 

 

2018 

2018 
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DANKWOORD 
Graag wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift. Een aantal mensen in het bijzonder: 

Dr. (associate professor) Schepers, beste Tim, ontzettend bedankt voor de fijne begeleiding in 
deze 3 jaar. Begonnen met het idee dat ik onderzoek maar niks vond heb jij mij toch al snel 
enthousiast weten te maken. Naast een nauwe betrokkenheid met alle projecten, gaf jij mij 
ook de vrijheid en het vertrouwen om dingen op mijn eigen manier te doen. Jouw eindeloze 
onderzoeksideeën, vakanties waarin je alleen nog maar meer tijd had voor het onderzoek en 
de snelle maar volledige “blikken” op alles wat ik ter beoordeling opstuurde hebben er zeker 
aan bijgedragen dat ik niet alleen 10 beursaanvragen maar ook nog een proefschrift heb 
kunnen afronden in mijn tijd op G4. (ook al was het soms enigszins frustrerend was dat een 
manuscript waar ik 2 maanden aan had gewerkt binnen 2 uur alweer nagekeken in mijn inbox 
zat ;-)) Maar bovenal heb ik veel geleerd en genoten van onze samenwerking en neem ik een 
voorbeeld aan jou in jouw rol als begeleider. Gefeliciteerd met je nieuwe, verdiende titel en ik 
hoop van harte dat we elkaar nog tegen blijven komen in het vak. 

Prof. dr. Goslings, beste Carel, ik ben dankbaar dat je mij, ondanks de stap naar de kliniek die 
je maakte vlak voordat ik begon, toch nog hebt willen begeleiden als promovendus. Hoewel 
we elkaar niet veel gesproken hebben, heb ik toch kunnen profiteren van jouw scherpe blik 
en ervaring in het onderzoeksveld. Hartelijk dank voor de tijd die je genomen hebt om mijn 
manuscripten en niet te vergeten het proefschrift zo nauwkeurig na te kijken.  

Beste leden van mijn promotiecommissie; prof. dr. M. van der Elst, prof. dr. G.M.M.J. 
Kerkhoffs en prof. dr. M. Poeze, hartelijk dank voor het lezen en beoordelen van mijn 
proefschrift. Prof. dr. F.W. Bloemers, beste Frank, met jou en onze case report over een 
knieluxatie voor het NTvG is mijn onderzoeks-carrière binnen de traumachirurgie ooit 
begonnen. Dr. J.A. Halm, beste Jens, bedankt ook voor jouw bijdrage aan de inhoud van dit 
boekje die soms ineens vanuit onverwachte hoek (achterin de zaal van de traumaresearch) 
kwam, en uiteraard voor jouw goede zorgen voor mijn eigen “trauma”. Prof. dr. R.A.A. 
Mathôt, beste Ron, hartelijk dank voor de tijd die je hebt genomen om meermaals met mij te 
sparren over antibioticaconcentraties, ontzettend leerzaam en interessant, ben benieuwd 
naar de uitkomsten! Dr. S.A.S. Stufkens, beste Sjoerd, hartelijk dank voor het plaatsnemen in 
de commissie op een later moment, en ontzettend leuk om elkaar nog eens tegen het lijf te 
lopen na onze eerste ontmoeting op de langlaufski’s bij de Traumaplatformchallenge. 

Dank aan alle mede-auteurs, RODEO en WIFI-2 collaborators, voor jullie onmisbare bijdrage 
aan dit proefschrift. Ik kijk uit naar een voortzetting van de mooie samenwerking.  

Beste Koert en Niels, hartelijk dank voor jullie vertrouwen in mij in het AvL en begeleiding bij 
het leveronderzoek bij mijn overstap naar het AMC. 
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Lieve trauma-secretaresses, Jacq, dank dat je zo goed voor me hebt gezorgd, me op weg hebt 
geholpen op G4 en natuurlijk voor de gezellige gesprekken! Ils, waardig opvolger van Jacq, 
met jou was het direct al gezellig, ik heb genoten van onze koffietjes (en wijntjes). Ontzettend 
bedankt ook voor het in goede banen leiden van deze promotie.  

Mijn trauma-buddy’s: Birnie, samen hebben we als Tims twee blonde trauma-chickies toch 
veel patiënten en chirurgen overtuigd tot deelname en een prachtige studie afgerond. Helaas 
is het niet tot een duo-boekje gekomen, maar ben ervan overtuigd dat die van jou snel volgt! 
Diederick, Didi, wie had gedacht dat wij zo’n goed duo zouden zijn toen wij als 19 jarige 
kinders samen in de studiegroep terecht kwamen. Ik ben ontzettend blij dat jij het WIFI-2 
stokje overneemt en heb er alle vertrouwen in dat je het trauma fort goed zal bewaken! Ook 
het ‘oud’-traumateam, Siem, Manouk, Marjo, Selles: veel dank voor jullie steun, begeleiding 
en het meedenken, wat een geluk dat ik op jullie kennis kon voortborduren! 

Lieve (oud-)collega’s van G4-sjursjie, hoewel ik even moest wennen aan de crackers 
hüttenkäse lunches en “drie kwartier fietsen naar werk is normaal-mentaliteit”, hebben jullie 
er toch voor gezorgd dat ik me thuis voelde en een ontzettend leuke tijd heb gehad. Op de 
werkvloer, maar toch eigenlijk vooral daarbuiten hebben we veel avonturen/avond-uren 
beleefd. Dankzij jullie heb ik toch nog kunnen meemaken wat het is om bij een vereniging c.q. 
sekte te zitten. Annie, een betere gang-, koffie- en wijn-buddy hadden Fred en ik ons niet 
kunnen wensen. Bommie, dank voor het sleeptouw en voor de vele uurtjes woebiskjoeben, 
fijn dat je zo goed tegen je verlies kan. Noukie, Char, Lil Brada, Taartje, Stiño, Nicolaes, Nelis, 
festivals, skiën en borrelen met jullie was altijd een feestje.  

Sab en Lay, mijn oudste vriendinnetjes, thanks voor de lol en de avonturen waarmee we 
elkaar door het Baarnsch hebben heen gesleept, zo blij dat we weer herenigd zijn!  

Mw. Rijnja, mijn wiskundelerares uit de derde klas, als u nooit tegen mij had gezegd dat ik 
beter geen wiskunde B kon gaan doen, was ik er nooit zo overtuigd van geraakt dat ik dit 
moest, kon en zou doen. Hartelijk dank voor dit zetje waardoor ik Geneeskunde heb kunnen 
studeren. 

Haaitjes, ik ben jullie dankbaar voor alle lol die we beleefd hebben tijdens dat jaar waarin 
iedereen iets anders deed dan dat hij wilde, daar is toch maar mooi mijn interesse voor de 
botten/spieren uit ontstaan. En Taip, Lau, Lorena (en heel soms Karin), hopelijk volgen er nog 
vele sportieve reisjes!  

Paultje, Feenstra, Ruby, dankzij jullie kan ik meekomen met de chirurgie als het om 
bierdrinken gaat. Arno, thanks voor de onvoorwaardelijke vriendschap, Australië, himym en 
ouat. 

Wintersport cootjes: het leukste all-girls cogroepje van ons jaar, thanks voor het meesleuren 
in de streberigheid, heb veel van/dankzij jullie geleerd!  
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Lieve oud-AvLers, dank voor de fantastische eerste werkplek en gezellige borrels.  

Lieve Anouk, je bent inmiddels meer dan alleen een (oud-)huisgenoot, thanks voor het 
aanhoren van al mijn onderzoeks- en andere issues, en voor je wijze adviezen.  

My dearest bruises, Carmen2, Christina, Desiree, Eva, Georgios, Lin, Lucy, Marlene, Merel, 
Sara, Sas, I’ve learned so much from all of you, about being a group, a team, a family. 
Athinouli, thanks for making this happen, but most of all for being my Greek cousin, therapist, 
roomie and friend.  

Speaking of cousins, Fien, cous, Henk, jij kent me door en door, ik ben zo blij dat wij naast 
“ohana” ook zulke goede vriendinnen zijn. Fijn hoe we het slechtste in elkaar naar boven 
halen maar dat op de één of andere manier altijd zo grappig is dat dat nooit zal stoppen. Ben 
trots op jou. 

Mijn paranimfjes Jill en Fred. Lieve Jill, ik ben je dankbaar voor alle colleges, studiegroepen en 
practica (behalve die ene) die ik dankzij jou niet gemist heb. Maar ook voor alle inhoud van 
diezelfde colleges, studiegroepen en practica die ik dankzij jou, Hans en Svetlana wél gemist 
heb, want wat hebben wij een lol samen. Wie had gedacht dat we met onze “ik leer voor een 
7 maar verwacht een 9” mentaliteit zo ver zouden komen. Als Christina to my Meredith, my 
person, was jij altijd al voorbestemd om mijn paranimf te zijn, hou van jou! Lieve Fred, wat 
ben ik blij dat ik jou heb leren kennen, mijn maatje zowel bij het AvL als het AMC. Voor de 
goeie gesprekken, het schaamteloos zeuren, de kwetsbare momenten die we zo heel af en 
toe (niet te vaak) met elkaar delen en de heerlijk sarcastische kuthumor, phtanks Fwed, hou 
ook van jou. 

Lieve familie: Karien en Ruth, maar liefst 2 peettantes, waarmee ik dubbel ben verwend, 
geliefd en gesteund, ben zo blij dat jullie erbij kunnen zijn! Grote Fé, een connectie die zoveel 
verder gaat dan alleen naamgenoten, dankjewel voor al jouw steun en liefde, die mij door 
vele moeilijke momenten heen hebben geholpen. Blin en Set, mijn tweede thuisbasis in 
Baarn, zo fijn dat jullie de vrijdagmiddagborrels in ere houden, dat heeft oma toch goed voor 
elkaar gekregen.  

Lieve oma, als één van de meest belangrijke personen uit mijn leven heb je mij op zoveel 
manieren geïnspireerd en gesteund en ook al ben je er niet meer om dit mee te maken, ik 
weet dat je ontzettend trots was geweest. Lieve opa Harold en oma Els, dank voor de 
medische genen, maar vooral ook voor hoe jullie de hele familie bij elkaar wisten te brengen 
en houden.  

Emil, Lorraine, Guy, Georgette, mijn broeders en zusters (en natuurlijk Prodi, mijn halfhond), 
wat ben ik ontzettend blij met jullie en de band die we hebben. Ik ben trots dat jullie allemaal 
zulke sterke individuen zijn en je eigen pad volgen, maar hoop wel dat onze paden zich altijd 
blijven kruisen.  
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Last but not least, ouders, jullie hebben mij gemaakt zoals ik ben. Lieve papa, vaders, pps, van 
jou heb ik mijn voorliefde voor gepriegel, mijn stressbestendigheid en doorzettingsvermogen 
geërfd, het perfecte pakket voor mijn droombaan als chirurg. Je hebt het mij niet altijd 
makkelijk gemaakt, maar me wel geleerd om een goede discussie te waarderen en er het nut 
en zelfs de lol van in te zien. Dit heeft me tot een sterker persoon gemaakt. Lieve mama, 
moesje, Hank, dankzij jou en jouw opvoeding sta ik hier nu. Met jouw “no nonsense” 
mentaliteit heb je mij geleerd om hard te werken, me niet aan te stellen en te gaan voor wat 
ik wil. Maar ik kan bij jou ook altijd terecht als ik ergens over wil praten, huilen of lachen. We 
maken het elkaar niet altijd makkelijk, maar de gezellige wijntjes, uitjes en de lol die we 
samen hebben maken dat ruimschoots goed!  

Concluderend, ik zou jullie voor geen goud willen inruilen! (geldt voor alle bovenstaanden) 
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CURRICULUM VITAE 
Fay Sanders was born on the 26th of March 1991 in Baarn. She 
attended the Nieuwe Baarnsche School and Het Baarnsch 
Lyceum, two schools filled with potential fellow medical 
students. As daughter of two not so typically Gooische parents, 
she briefly tried to escape her somewhat preppy surroundings 
by joining a dance school instead of ‘de hockey’ at the age of 
10. This turned out to be a decision she still enjoys to this day, 
as dancing is one of Fay’s greatest passions.  
 
After finishing high-school Fay studied Movement Sciences for a year. A study that well suited 
her interests in the human body, sports and physics. However, it also intensified the wish to 
become a doctor, and more specifically a trauma- or orthopedic surgeon. With this in mind 
she started studying medicine at the Vrije Universiteit in 2010.  
 
Fay’s scientific interest was piqued during a 3 month long scientific internship in Australia 
(Perth, WA, 2013), which was obviously carefully selected based on quality of the scientific 
research there and not at all on location. Conveniently, a month long trip along the East coast 
of Australia could be combined with that internship, where another (part-time) hobby was 
born: surfing. In the 2,5 years that followed this great experience, Fay finished her Masters 
with a final internship at the trauma surgery department of the VUmc (2016). To get 
acquainted with other aspects of surgery as well, she started working as a junior doctor at the 
Antoni van Leeuwenhoek cancer center. After 7 months of working there, the dream to 
become a surgeon was still strong as ever, and the opportunity to start a PhD project at the 
Trauma surgery of the Academic Medical Center presented itself.  
 
During the past 3 years as a PhD student Fay mostly studied postoperative infections and 
functional outcome after lower extremity trauma-related surgery, which lead to the content 
of this thesis. Besides being partly responsible for the RODEO trial, she also secured a large 
ZonMw Grant to further study the influence of prophylactic antibiotics on infections after 
implant removal (WIFI-2 trial).  
 
Besides research, Fay’s additional hobbies include dancing, skiing, surfing and singing (in and 
outside of the shower). By this time next year she hopes to be in training to become a 
surgeon.  
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