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Dankwoord
P.T. de Jong

Prof. Dr. R.K. Marti 

Beste René, wat is begonnen als een “Zangengeburt”, is uiteindelijk toch een 

aardig boek geworden. Dank dat je bent blijven geloven in de totstandkoming van 

dit proefschrift. Ik heb altijd veel waardering voor je werk gehad en bewonder je 

standvastigheid die heeft geleid tot zulke lange termijnresultaten.

Prof. Dr. C.J.F. van Noorden

Beste Ron, dank voor het geduld en het vertrouwen. Je heldere kijk op het onderzoek 

heeft me geïnspireerd om door te gaan en het artikel af te ronden. Ik hoop dat we 

onze inspanningen verder kunnen bekronen met een publicatie.

Dr. H. M. Van der Vis

Beste Harm, door jou is de grondslag gelegd van dit proefschrift. Jij verwees me naar 

René voor onderzoek op een middag dat we samen naar de auto liepen. Later heb 

je me veel geholpen met de “geboorte” van het eerste artikel, dat wel wat voeten in 

aarde had. In de tijd dat ik als assistent in Hilversum werkte kreeg ik met name een 

flinke dosis zelfvertrouwen, iets wat je me het afgelopen jaar wederom hebt gegeven 

als het gaat om het schrijven van artikelen. Dank dat je me af en toe een flinke zet 

hebt gegeven.

Wikky Tigchelaar

Beste Wikky, ik ben blij dat ik heb kunnen waarmaken dat onze werkzaamheden 

niet voor niets zijn geweest. De uren die ik kijkend door de microscoop heb 

doorgebracht zal ik niet vergeten.

Harald de Man

Beste Harald, het is ons gelukt! Ik kijk terug op een bijzonder plezierige samenwerking, 

die niet altijd even vruchtbaar leek, maar ons toch heeft gebracht wat we er ooit van 

hebben verwacht. De kaft van dit boekje bindt meer dan een paar bladzijden!

Dr. D. Haverkamp 

Daniël, je bent een inspiratiebron voor ons beiden geweest. Dank voor je hulp.  

Deze is van onschatbare waarde geweest!

Mijn ouders

Beste pa en ma, dank voor jullie steun en belangstelling. Jullie hebben mij de  

ruimte gegeven om te doen wat ik graag wilde, al van jongs af aan. Deze titel is  

ook voor jullie!

Maatschap Orthopaedie St Jansdal

Beste Henk en Olav, het is eindelijk zover. De taak volbracht. Dank voor jullie  

begrip en interesse. 

Evelien Goekoop

Beste Evelien, dank voor je doeltreffende logistieke interventies, daar waar dat soms 

hard nodig was.

Fien McColl en Marcel de Waal, 707 Brand Communications BV

Beste Fien en Marcel, ontzettend bedankt voor jullie professionele en voortvarende 

hulp bij de laatste loodjes, die daardoor toch wat minder zwaar werden. Het is 

fantastisch mooi geworden!

Emma de Jong-Post

Lieve Emma, zonder jouw hulp, motivatie en zachte dwang (jurk past gelukkig nog) 

was dit nooit zo’n mooi boekje geworden. Dank voor de ruimte die je me gegeven 

hebt om het af te maken.

Dirk van Arkel

Beste Dirk, bedankt dat je mijn paranimf wilde zijn. Kan ik eindelijk weer mee  

op wijnreis!

Kinderen

Beste Mari Carmen, Thomas en Benjamin, de laatste tijd was ik altijd aan het werk 

achter de computer en dat was vast niet altijd leuk. Na vandaag heeft pappa weer wat 

meer tijd ook voor jullie, zodat ik weer langs de lijn kan staan om jullie aan te moedigen. 
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Dankwoord / Acknowledgments
F.H.R. de Man

Prof. Dr. R.K. Marti

Beste René, vanaf het moment dat onze wegen elkaar kruisten in het Binnengasthuis, 

via de opleiding tot orthopaed in het AMC, via de Gut-kliniek, nu aan het eind van 

een lang promotietraject. Het boek(je) is er en jij hebt daar als promotor en persoon 

veel aan bijgedragen. Niet alleen door het beschikbaar stellen van het unieke 

patiënten materiaal maar nog meer door je gave om mensen te inspireren. Je bent 

dan ook een grote stimulans geweest om het project tot een goed einde te brengen, 

ook toen de kans daarop wat kleiner leek te worden. Ik wil je dan ook hartelijk dank 

zeggen voor je toewijding aan dit project, voor de gulheid waarmee je je kennis 

deelt met anderen, en voor het scheppen van alle (professionele) mogelijkheden.

Dr. H. M. Van der Vis

Beste Harm, sinds jouw eigen promotie die ik destijds meemaakte als “rookie”,  

staat het thema “hoge vloeistofdruk” op de kaart van aseptische loslating.  

De totstandkoming van mijn eerste eigen artikel op dat gebied kan op zijn minst 

opmerkelijk genoemd worden. Niettemin prijkt het nu in ons boek. Ik ben er trots 

op dat we die “ tour de force” volbrachtten. Je gebruikelijke commentaar op de 

daaropvolgende manuscripten, leek vaak vanuit de heup geschoten, maar bleek  

na het optrekken van de kruitdamp (helaas) toch vaak terecht. Je snelle parate  

kennis over de materie was en is buitengewoon. Aldus, zij het op onorthodoxe  

wijze, leverde jij ook een zeer belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van dit 

proefschrift, zeker in die hectische laatste fase. Ik dank je dan ook hartelijk voor  

de boeiende samenwerking.

Prof. Dr. C.J.F. van Noorden

Beste Ron, bij de totstandkoming van onze gemeenschappelijke publicatie, mijn 

zeldzame schreden op het gebied van de histologie, heb ik kennis gemaakt met 

de dynamische afdeling Celbiologie en Histologie. Daardoor was het mogelijk 

om nieuwe onderzoeksmethoden (TRAP!) te gebruiken en kwam alles op een 

hoger plan. De manuscript correcties met de kroontjespen deden wel pijn 

maar het uiteindelijke resultaat was altijd sterk. Ik dank je ook hartelijk voor de 

geboden mogelijkheden maar ook voor het feit dat je zitting wilt nemen in onze 

beoordelingscommissie. 

 

 

Pieter de Jong

Het eerste hoofdstuk in dit boek is ook het eerste onderzoek dat we samen deden, 

waarbij ik fungerend als “sidekick” de ROM, de Tr en het BLV mocht noteren. Het 

was de tijd van Word Perfect en koffiedrinken in onze cubical (alias de SWAMP)  

Ik ben blij dat we dat materiaal nog binnen de houdbaarheidsdatum hebben kunnen 

versturen. Vanaf het moment dat we deze (dubbel-)promotie werkelijk zagen zitten 

hebben we elkaar weten te motiveren en vele bergen verzet. Ik wist daarbij vaak  

niet waar jij de onverstoorbaarheid vandaan haalde (of was het slaapgebrek?)  

maar na lang zwijgen bracht je vaak “de oplossing”. Beste Pieter, boek of geen  

boek, ik kijk terug op een zeer bijzondere en prettige samenwerking, mijn hartelijke 

dank daarvoor. 

Evelien Goekoop

Beste Evelien, je hebt ons enorm veel organisatorische en logistieke zaken uit handen 

genomen. Ik heb me er vaak over verbaasd hoe je toch alles soepeltjes regelt, met 

al die gele Post It’s overal aangeplakt en met zo min mogelijk gebruikmaking van 

computers. Perfect ! Daarnaast was het bovenal gezellig om naast de inhoudelijk 

zaken, elkaar te zien in het hart van Amsterdam. Heel hartelijk dank voor alles,  

“you have made life easy” ! 

Dr. D. Haverkamp

Daniël, heel hartelijk dank voor je fantastische hulp aan ons project. Je secuur 

samengestelde database is toch het kloppend hart van een groot deel van ons 

onderzoek gebleken. Veel succes met je verdere carriere !

Wikky Tigchelaar

Beste Wikky, je leerde mij het gebruik van microscoop, de beoordeling van coupes, 

het waarnemen in plaats van kijken, en dat alles ondanks mijn frisse tegenzin na een 

nachtdienst. Met koffie en wat moederlijke adviezen kreeg ik de smaak te pakken.  

Je professionaliteit en je kennis van zaken acht ik heel groot. Heel hartelijk dank  

voor je toewijding aan het project !
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Professor P.E. Ochsner

Dear Peter, in 2005 I experienced a fantastic time during my Fellowship in Liestal. 

During that period I had the pleasure of working with you and learning a lot about 

orthopaedics, and the treatment of infection and non-unions in particular:  

“you fix bone good” as one says. Since then, your work has inspired me a lot and 

I am grateful for letting me analyze the patients and propagate the Liestaler ideas 

about infection treatment. I am happy that we kept in touch with each other and  

its an honor to have you “on board “ of the manuscript committee. 

Dr. Thomas Ilchmann

Dear Thomas, during my Liestaler residency, apart from the suffering in the hot  

“Barakke” to gather all data, you created an atmosphere where I could be productive 

in research and clinical work, at the same time. You are a great mentor in many ways 

and have been the semi-official co-promotor of the Swiss part of this thesis. I thank 

you for the kindness and hospitality that you offered me during my short stays in 

Liestal where you introduced me to your family, (and Holle whisky ! ). Many thanks 

Parham Sendi

Dear Parham, what started with a few phone calls about renal clearance when I was 

on call, ended up with a lot more long distance phone calls, and even more e-mails 

about our infectiologic papers. Working with you has been really exciting, you even 

managed to keep me sharp during my holiday at a Tuscan camping site, always 

pushing to make things better. Since your involvement in the project you have made 

a big contribution to it. Many thanks for sharing your expertise on infectiology and 

on tactics in the game of Tennis …..

Staf Orthopaedie en assistenten SMK Nijmegen

Beste Gijs, Dick, Ronald, Maarten, Marinus, Ate, Enrico, Koen, Jan-Willem, 

Angelique, Marco, Marc, Bart, Tony, Paul, Jan, Els, Pieter, Philip en alle assistenten. 

Pas in de laatste fase van dit “Amsterdamse gedoe” zijn jullie ermee in aanraking 

gekomen. Desalniettemin was de belangstelling oprecht aanwezig. Ik dank 

jullie voor de ruimte die ik kreeg, de coulance als ik weer eens een vergadering 

verzuimde, en als er weer eens een poli overgenomen moest worden. Na februari 

gaat de infectiepreventie weer op volle kracht.

Pauline Grisel

Beste Pauline, de laatste tijd heb je me nog meer dan normaal (secretarieel) 

ondersteund, en ken je inmiddels ook alle sponsors. Heel veel dank daarvoor.

Inger Sierevelt

Beste Inger, je statistische spoedhulp bij het 102 stuk was een opluchting en  

de listige suggesties voor reviewer reply geniaal. Heel veel dank. 

Afdelingen Nucleaire / Radiologie / Celbiologie & Histologie SMK en AMC 

Beste Jan Peeters, Staas Kyriazopoulos, Hans Merkx, Jan de Booij en Jan Wolters, 

hartelijk dank voor de fraaie TIFF, JPEG visuals met de juiste DPI. Net voor 

sluitingstijd kwam altijd alles nog net goed.

Ortho Research SMK Nijmegen

Beste Patsy, Petra, Jessy, Janneke, heel hartelijk dank voor alle hulp vaak op  

het allerlaatste moment, net voor de deadline(s).

Fien McColl & Marcel de Waal , 707 Brand Communications

Lieve Fien, beste Marcel. Hoe jullie in een zo’n korte tijd een pak niet  

compatibele documenten hebben getransformeerd tot dit glossy boekje is 

onvoorstelbaar. Mijn dank voor jullie enorme inzet. 

Mijn ouders

Lieve mam, dank voor je belangstelling en soms die duw in de juiste richting.  

Het op het juiste moment kunnen volharden, of juist het relativeren dat Pappa ook  

zo eigen was, bracht mij vaak toch daar waar ik wilde zijn. Heel veel dank voor al 

de goede dingen.

Arne de Kruijff

Beste Arne, amice ! Ik ben er trots op dat je mijn paranimf wil zijn. Alvast dank. 

Binnenkort maar eens vissen in Schotland.

Margot, Juul, Jens en Rutger

Lieve Mar, je bent natuurlijk de drijvende kracht geweest die alles liet draaien, tussen 

deadlines, diensten en computercrashes door. Ik heb grote bewondering voor de 

stijl en rust waarmee je alles dirigeerde als ik verstek liet gaan. Mijn onuitsprekelijke 

dank is voor jou. Lieve Juul, Jens, en Rutger, Pappas “spreekbeurt “ is nu eindelijk 

klaar. De afgelopen jaren zijn jullie veel tekort gekomen en was jullie begrip 

daarvoor vertederend. Jullie komen vanaf nu op de eerste plaats, dat is de belofte!


