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Het schrijven van een proefschrift is vooral een kwestie van doorzetten,
veel geduld en het aanhoren van dooddoeners in tijden van diepe da-
len zoals “dat hoort erbij…” en “daar moet je even doorheen…”. Echter,
zonder de steun van vele mensen om mij heen was het zeker niet ge-
lukt. De volgende mensen wil ik speciaal bedanken:

Prof. Dr. J.R. van Horn, promotor. Beste Jim, onze eerste kennismaking
was per telefoon tijdens de WK-voetbal wedstrijd Nederland-Brazilie.
Dat je juist op dit moment belde, begreep ik pas later met je vaak ge-
bruikte uitspraak “Ik haat sport” (en toch had je één van de meest spor-
tieve assistentenploegen van Nederland bij elkaar…). Na mijn eerste
mislukte poging om een promotieonderzoek op te starten naar Pelvic
Obliquity bij patienten met Spina Bifida en twee jaar onderzoek zonder
enig zichtbaar resultaat, leek een promotie mij verder weg dan ooit.
Gelukkig bleef jij er in geloven en is het proefschrift er toch gekomen. Ik
wil je bedanken voor het bewaken van de grote lijnen, maar vooral voor
de rol die jij gespeeld hebt bij mijn ontwikkeling tot orthopaedisch chi-
rurg.

Prof. Dr. R.L. Diercks, promotor. Beste Ron, tijdens mijn drie maanden
durende exercitie om dit proefschrift tot een goed einde te brengen,
kwam ik je regelmatig tegen in de gang. Jouw aanbod om mij hierbij te
helpen heb ik met beide handen aangegrepen. Je eerste commentaar om
maar helemaal opnieuw te beginnen viel wat rauw op mijn dak, maar
heeft uiteindelijk na vele eindeloze analyses wel een uitstekend inzicht
gegeven in de brij van gegevens. Vooral de toevoeging van de “tijd-
balk” was een gouden greep. Ook jij hebt mij het vak geleerd. Ik hoop
dat wij ook in de toekomst onze goede samenwerking kunnen voortzet-
ten.

Dr. N.J.A. Tulp, co-promotor. Beste Niek, jouw proefschrift heeft veel
raakvlakken met dit proefschrift. Ik wil je dan ook hartelijk bedanken
voor het nuttige commentaar en de uiterst zinvolle opmerkingen die je
had over het manuscript. Ik ga ervan uit dat we in de toekomst met het
bundelen van kennis het proces van wear en het faalmechanisme van
knieprothesen nog beter kunnen begrijpen.

Prof. Dr. H.J. Grootenboer, Prof. Dr. J.W. Groothoff en Prof. Dr. M.H.
van Rijswijk wil ik zeer hartelijk bedanken voor het plaatsnemen in de
beoordelingscommissie en de opbouwende kritiek op het manuscript.
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Drs. R.G. Stewart. Beste Roy, op het moment dat ik bij het analyseren
van de gegevens door de bomen het bos niet meer zag, kwam jij op mijn
pad. Hoewel je soms misschien het gevoel had dat er een wervelwind
door je kamer geraasd had als ik langs geweest was, en ik altijd maar
weer een stap verder wilde, heb jij mij met je eindeloze engelengeduld
toch uiteindelijk inzicht gegeven in de betekenis van alle gegevens. Ik
begrijp in ieder geval iets meer van de complexe materie van de statis-
tiek en ik hoop dat jij iets meer begrijpt van het werk van een
orthopaedisch chirurg en knieprothesen in het bijzonder. Succes met
jouw eigen promotie. Ik kom graag nog eens langs voor een kopje thee
met een schijfje limoen.

Drs. W.L. Idema. Beste Pim, jij hebt uiteindelijk de basis gelegd voor dit
proefschrift. Ik wil je hartelijk bedanken voor de zeer secure wijze waarop
jij het onderzoek gestart bent. Dat de lange-termijn resultaten van de
SKI prothese uiteindelijk meer bekendheid zullen krijgen is zeker ook
jouw verdienste.

Drs. J.D.H. Bolscher, Drs. R.W. Brouwer, Dr. R.G. Deutman, Dr.
J.J.A.M. van Raay, Drs. M.S. Sietsma en Dr. M.R. Veen, maten en
ex-maat. Beste Jan, Reinoud, Robbie, Jos, Maurits en Remmelt, bij mijn
toetreding tot de maatschap orthopaedie van het Martini Ziekenhuis
had ik beloofd dat ik zou gaan promoveren. Met twee jonge kinderen
en het starten van een praktijk is dat niet altijd eenvoudig geweest. Mijn
dank is groot voor het feit dat jullie mij alle medewerking en steun
hebben gegeven om het uiteindelijk af te maken. Als maatschap zijn we
een hecht team en ik hoop dat we onze goede samenwerking met alle
goede ideeën die op de woensdagmiddag geboren worden nog heel lang
kunnen voortzetten. Nu jij nog Reinoud. Ik weet zeker dat het je zal
lukken.

Dr. D. Eygendaal, paranimf. Beste Denise, ik heb je leren kennen in het
VOCA-bestuur. Jouw voortvarende optreden en goede ideeën hebben
mij altijd zeer geïnspireerd. Ik ben daarom ook blij dat je mij terzijde
wilt staan als paranimf. Nu er weer meer tijd is komen wij graag nog
eens bij je varen.

Dr. H. van de Belt, paranimf. Beste Hilbrand, waar ik ook kwam tijdens
mijn opleiding, jij was er, of jij was er net geweest. Via jou leerde ik snel
alle trucjes om de opleiding zo aangenaam mogelijk te maken. Ik was
jouw paranimf, nu ben jij de mijne. Ook bij jou komen we graag nog
eens aanwaaien.
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Pieter Lammers, hartelijk dank voor je hulp bij het beoordelen van de
röntgenfoto’s.

Bertram The. Bedankt voor al je hand- en spandiensten. Het “discussie-
groepje” is nooit van de grond gekomen, maar de deur staat altijd voor
je open. Succes met jouw eigen promotie.

Jan Reyer van de Griendt, jij was mijn rots in de branding op de
momenten dat mijn computer het weer eens liet afweten, al was het
midden in de nacht. Ook wil ik je bedanken voor het maken van de
omslag van het boekje. Je vriendschap en gezelligheid stellen Marco en
ik altijd zeer op prijs. Ik hoop dat je ook langs blijft komen nu ik wat
minder afhankelijk ben van de computer.

Ruth Rose. Heel hartelijk bedankt voor alle vertalingen die je voor mij
gedaan hebt. Je snelheid van terugsturen verbaasde mij keer op keer.
Ook toen mijn computer helemaal vastliep op de door jou terug-
gestuurde documenten wist je uiteindelijk nog wel een oplossing. Je
referenties waren bijzonder goed en je hebt mij zeker niet teleurgesteld.

Sigrid van Dijk. Hartelijk dank voor de opmaak van het boekje. Ook
jouw snelheid van werken heeft mij blij verrast. Je rotsvaste vertrouwen
dat het allemaal goed zou komen heeft mij zeer geholpen bij de laatste
loodjes.

Alle patiënten met een SKI knieprothese wil ik bedanken voor de be-
reidheid mee te werken aan deze studies.

Alle secretaresses van het AZG en het Martini Ziekenhuis wil ik
bedanken voor het verzamelen van alle patientendossiers en röntgen-
mappen en de medewerkers van de röntgenafdeling van het AZG wil
ik bedanken voor de hulp bij het maken van de onder BV gecentreerde
röntgenfoto’s.

Babs van Leeuwen. Bedankt voor de gastvrijheid in jouw laboratorium
voor het beoordelen van de retrievals.

Pappa en mamma, jullie hebben mij altijd mijn eigen weg laten gaan.
Alhoewel jullie misschien niet altijd wisten waar ik mee bezig was, kun
je nu eindelijk lezen waar ik al die jaren mee bezig geweest ben. Pappa
wil ik bedanken voor alle steun en aanmoediging om te gaan studeren.
Ik hoop dat dit proefschrift voor jou ook een beetje het proefschrift is
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dat je zelf altijd wilde schrijven. Mamma, jou wil ik vooral bedanken
voor het feit dat je er altijd was en nog steeds voor ons bent. Als
werkende moeder hoop ik mijn kinderen ook net zoveel liefde te
kunnen geven als jij ons altijd gegeven hebt.

Mijn schoonouders wil ik bedanken voor alle steun die ze ons gegeven
hebben. Helaas kan mijn schoonvader dit alles niet meer meemaken.
Inemie, ik hoop dat ik nu weer wat vaker met Marco mee kan komen op
bezoek, ik hoef in ieder geval niet meer aan het proefschrift te werken.

Lieve Marco, in de drukste fase van ons leven, met twee jonge kinderen,
het opzetten van jouw bedrijf M2Consult en het opstarten van mijn
praktijk moest ik ook nog eens zonodig dit proefschrift afmaken. Het is
niet altijd gemakkelijk geweest, maar uiteindelijk hebben we ons er toch
doorheen geslagen. Ik wil je bedanken voor al je steun om mijn opleiding
af te maken en een werkende moeder te kunnen zijn. Jij als keepers-
trainer hebt niet alleen een grote rol gespeeld bij mijn sportcarrière, maar
bovenal ben ik er trots op je vrouw en moeder van je kinderen te mogen
zijn. Ik hoop dat we nog heel lang van elkaar en de kinderen zullen
genieten. Ik kom ’s avonds graag nog eens een glaasje wijn bij de open
haard in het kantoor drinken.

Lieve Floor en Nynke, jullie zijn (naast pappa) het allerliefste in mijn
leven. Toen jullie nog baby’s waren kon ik altijd schrijven terwijl jullie
naast mij lagen te slapen in de maxi-cosi. Later moest het schrijfwerk
vooral in de avonduren gebeuren, maar jullie zijn net zulke avond-
mensen als je moeder, dus de tijd om te schrijven werd steeds korter.
Het laatste jaar moesten jullie vaak met pappa alleen boodschappen gaan
doen, zodat ik nog even een hoofdstukje af kon schrijven. Ik ga nu graag
weer met jullie mee.
Floor, het proefschrift
is af; we gaan nu lek-
ker samen heel veel
grote taarten bakken.
Nynke, ik hoop dat je
nu voortaan minder
vaak “mamma wer-
ken?” zal zeggen.
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