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Dankwoord
 Een onderdeel van de opleiding Heelkunde is het schrijven en publiceren van een 
wetenschappelijk artikel. Daarnaast zijn er tijdens de opleiding vele momenten waarop je 
gevraagd wordt als assistent iets te schrijven over een “willekeurig” interessant onderwerp. 
Omdat ik graag wilde promoveren bedacht ik in 2006 dat het misschien handig zou 
zijn om de “willekeur” zoveel mogelijk te beperken tot één onderwerp. Na interessante 
gesprekken met Han Hegeman over osteoporose is het idee ontstaan om mijn onderzoek 
zoveel mogelijk hierop toe te spitsen. In 2006 is dan ook het eerste fundament gelegd 
voor deze promotie. Velen hebben nadien een bijdrage geleverd aan dit proefschrift en 
ik wil iedereen daar graag voor bedanken. Een aantal personen wil ik in het bijzonder 
bedanken.

 Mijn 1e promotor, prof.dr. H.J. ten Duis. Beste professor ten Duis, u bent vanaf het 
allereerste moment betrokken geweest bij dit proefschrift ook al hebben we elkaar maar 
een enkele keer gezien. De belangrijkste reden hiervoor was de afstand: Groningen-Almelo 
en later Groningen-Goes. Gelukkig is afstand met e-mail minder belangrijk geworden. Ook 
het tijdstip waarop je met je promotor afspreekt is een stuk rekbaarder geworden met 
e-mail. Ik kan me nog herinneren dat u per mail om 01.23 uur uw goedkeuring heeft 
gegeven over de aanpassingen van een stuk, zodat het verstuurd kon worden. Grote 
bewondering heb ik voor de manier waarop u altijd het overzicht wist te bewaren en de 
grote lijnen bewaakte. Dank voor uw geduld en tijd die u in mij heeft gestoken. Dank ook 
voor alle ruimte die ik van u heb gekregen.

 Mijn 2e promotor, prof.dr. J.P.J. Slaets. Beste professor Slaets, graag wil ik u bedanken 
voor uw steun in het afronden van mijn proefschrift. U wist steeds de stukken nog net iets 
aan te scherpen, waardoor de inhoud verbeterde. Ik heb onze gesprekken op de Leyden 
Academy als zeer prettig en constructief ervaren.

 Mijn copromotor, dr. J.H. Hegeman. Beste Han, ik heb altijd groot respect gehad 
voor de manier waarop jij werkt. Je bent zeer nauwkeurig en stelt hoge eisen aan jezelf, 
wat tot een hoge kwaliteit van zorg leidt. Ik heb tijdens mijn opleiding tot chirurg veel 
van je geleerd en ik zie je als één van mijn voorbeelden binnen ons vakgebied. Het is 
ook door jouw enthousiasme dat mijn interesse in de osteoporose is gewekt. Je hebt 
me altijd bijzonder goed gesteund bij het ordenen van mijn gedachten en het schrijven 
van de artikelen op de voor jou zo kenmerkende, gestructureerde werkwijze. Met veel 
plezier denk ik terug aan de avonden aan jouw keukentafel in Borne als we weer eens 
wat moesten reviseren. Ook heb je me altijd alle ruimte gegeven als er even geen tijd 
was voor onderzoek, waardoor het uiteindelijk gelukt is om mijn promotie af te ronden. 
Grote bewondering heb ik ook voor de manier waarop je de geriatrische traumazorg in 
Almelo vorm hebt gegeven. Met deze “Geriatrische Trauma Unit” als voorbeeld, ben ik nu 
ook in Goes bezig de geriatrische traumazorg verder uit te breiden. Ik dank je voor al je 
begeleiding.

 De leden van de beoordelingscommissie, prof.dr. L.P.H. Leenen, prof.dr. G.J. Blauw en 
prof.dr. S.K. Bulstra, wil ik graag bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift en 
het voeren van de oppositie.
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 De maatschap chirurgie van de ziekenhuisgroep Twente wil ik bedanken voor de 
ruimte die ik tijdens mijn opleiding heb gekregen om wetenschappelijk onderzoek te 
doen en dit ook toe te spitsen op één onderwerp. 

 De Raad van Bestuur van de ziekenhuisgroep Twente wil ik bedanken voor de bijdrage 
aan de publicatie van dit proefschrift.

 Prof.dr. J. van der Palen. Beste Job, graag wil ik je bedanken voor de statistische 
bewerkingen die je voor mijn artikelen hebt uitgevoerd. Ik vond het altijd heel boeiend 
om samen met jou over de statistiek te praten.

 Mijn medeauteurs, waarbij ik met name Pieter Bronkhorst en Linde van Veenendaal wil 
bedanken. Pieter, samen hebben we een artikel geschreven over wervelfracturen waarbij 
jij op een gegeven moment tureluurs werd van het beoordelen van de zoveelste wervel. 
Linde, jij hebt je als student uit Utrecht kranig staande weten te houden in Almelo. Het 
was prettig met je samen te werken en we hebben een goed artikel geschreven, wat 
hopelijk binnenkort gepubliceerd gaat worden.

 Sinds 1 juni 2014 werk ik in de maatschap chirurgie van het Admiraal de Ruyter 
ziekenhuis. Mijn collega’s Marco Waleboer, Teun van Popta, Jan Jansen, Robert de Vos, 
Willem Rinsema, Winanda de Ruijter, Rob Hellingman, Jack Helleman, Marjan Reichart, 
Paul Berger, Joep Timmermans en Lisette te Velde wil ik bedanken voor de ruimte die ik 
heb gekregen om mijn proefschrift af te maken. Ook wil ik hen bedanken voor de prettige 
omgang die we met elkaar hebben. Het is een erg fijne maatschap om in te werken. 

 Koen, Robert, Michiel, Steven en Philippe, studievrienden van het eerste uur. Dank 
voor de fantastische studietijd die we samen hebben gehad, waarbij we vele mooie en 
soms ook minder mooie dingen hebben meegemaakt. We hebben elkaar gestimuleerd 
om het beste in ons zelf naar boven te halen. Door de drukte zien we elkaar nu een stuk 
minder, maar hopelijk blijft onze vriendschap bestaan.

 Koen Hartemink, onze eerste kennismaking tijdens de studie geneeskunde is 
onuitwisbaar, net zoals onze vriendschap die daarna ontstaan is. We hebben samen al 
veel leuke dingen gedaan. Een van de hoogtepunten was onze Zuid-Afrika reis, waar ik 
heel veel goede herinnneringen aan over heb gehouden. Je neemt een heel bijzondere 
plaats in mijn leven in. Dank dat je mijn vriend bent en dat je me als paranimf met dit 
project terzijde staat.

 Robert Smeenk, wij kennen elkaar al sinds onze middelbare schooltijd, maar 
onze vriendschap is ontstaan tijdens de studie. We hebben veel gelachen op de 
donderdagavonden met ons potje Best-bier. De donderdagavond traditie is inmiddels 
vervangen door de oud-en-nieuw traditie, samen met Mariette, Charlotte en de kinderen. 
Ik ben erg blij met jou als vriend en dank dat je mijn paranimf wilt zijn.
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 Lieve Pieter en Marijke, dank voor al jullie steun, interesse en gezelligheid. Het is een 
warm nest waar ik bijna 20 jaar geleden in terecht ben gekomen, al was het wel even 
wennen aan hoe de wetenschapsquiz gemaakt wordt. Lieve Michiel en Hanneke, jullie 
staan altijd voor ons klaar en niet alleen als er huizen gekocht of verkocht moeten worden.
Lieve Jasmijn en Fenna, jullie weten er steeds weer een feestje van te maken.
 
 Lieve Josien,  mijn grote zus, ik ben heel blij met jou als zus. Ik kan altijd op je rekenen. 
We denken niet altijd hetzelfde over dingen, maar weten toch altijd weer het beste in 
elkaar naar boven te halen. Je bent heel bijzonder voor me. Harm, je bent een toffe zwager. 
Dank je wel dat je mijn zus zo blij maakt. Mijn lieve, stoere nichtje Pien, ik ben supertrots 
op jou.

 Lieve Clasine, mijn kleine zusje. Vroeger gaf ik je de fles, nu moet ik alles op alles zetten 
om je bij te houden op de fiets en bijna was je ook nog eerder gepromoveerd. Wij delen 
onze passie voor actie, stilzitten kunnen we niet. Ook wij hebben een niet uitwisbare 
broer-zus band waar ik heel erg blij mee ben. 

 Lieve papa en mama en natuurlijk José en Ton. Dankzij jullie heb ik een heel prettige 
jeugd gehad. Jullie hebben me veel liefde gegeven en we hebben nog steeds een warme 
en bijzondere band. Uniek zijn voor mij de reizen die ik samen met papa of mama heb 
gemaakt. Ik hoop dat er nog vele reizen volgen. Dank voor al jullie steun en inzet.

 Lieve Mariette, ik mocht het niet schrijven, maar ik zou je tekort doen als ik je niet zou 
bedanken voor je onvoorwaardelijke steun bij het schrijven van dit proefschrift. Je bent 
heel belangrijk geweest in het hele proces. Ik ben ontzettend gelukkig met jou als mijn 
vrouw en ik vind je heel bijzonder. Je bent een geweldige moeder op wie ik erg trots ben. 
Ik hoop nog heel lang samen met je te zijn. Ik hou van je.

 En als laatste, mijn allerliefste Wouter. Je bent inmiddels alweer zes jaar en wat ben ik 
blij met je. Je bent een geweldig ventje en je maakt mij enorm gelukkig. Ik heb nu eindelijk 
meer tijd om samen met jou met de lego te spelen.
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