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De basis van dit proefschrift is voor mij een verhaal van serendipiteit.

Het eerste toeval is dat de eerste OCD patiënte, een 16 jarige meisje, zich bij mij op het spreekuur

meldde.

Wat moest ik doen aan een OCD? Aangezien er bij navragen geen bevredigend antwoord kwam en

ik net gelezen had over bio-afbreekbare staafjes en al besmet was met het arthroscopie virus wasfj

de volgende stap, na overleg met de ouders duidelijk. Arthroscopische fixatie. Dat het fragmentfi

uiteindelijk na 3 maanden losliet tijdens een hurkbeweging was een tegenslag. Hierna met 

aanpassing van de methode en nabehandeling wél consolidatie bij de volgende twee patiënten. 

Tijdens een posterpresentatie, in 1991 in Toronto, op het congres van de toenmalige International

Arthroscopy Association (voorloper van de ISAKOS) volgde overleg met Allan Anderson, die in 

1990 een artikel had gepubliceerd over antegrade opboring en K-draadfi xatie bij een grote groep fi

patiënten. De K-draden moesten overigens in een tweede ingreep weer worden verwijderd.

Anderson sprak toen de, voor mij althans, historische woorden: “pins are nice, but what we need in 

the treatment is compression”.

Het tweede toeval was de hernieuwde ontmoeting met Ruud Bos, die, evenals ik en in ongeveer 

dezelfde ti jd, was opgeleid in het Academisch Ziekenhuis Groningen, hij als kaakchirurg. Ik zag hem 

op het feestje ter gelegenheid van het als tandarts afstuderen van de echtgenote van een van de

radiologen van mijn toenmalige ziekenhuis. Ruud was kort tevoren gepromoveerd op het gebruik 

van polymelkzuur schroeven en platen in de kaakchirurgie en toen ik dat hoorde was mijn vraag

natuurlijk: mag ik wat van die schroefjes, want “what we need is compression”. De intra-articulairefj

toepassing van bioafbreekbare schroeven in gewrichten was in 1992 nog volledig onbekend en

dus kreeg ik de schroeven niet want het was onduidelijk wat de eventuele gevolgen van deze

toepassing waren. “Je zult toch eerst onderzoek moeten doen”, was het antwoord. Dit was dus het 

begin. Toen bij de geitenproeven bleek, dat de toepassing van schroeven onaanvaardbare gevolgen

had, was de volgende stap lang onduidelijk en lag het “proefschrift proces” stil; ik kon niet verder.

Het derde toeval: na al enige jaren vele malen Meniscus Arrows® te hebben gebruikt voor het 

herstel van gescheurde menisci, kwam de ingeving: als die Arrows nu eens in bot voldoende 

houvast zouden hebben? Een serie trekproeven volgde en het uiteindelijke resultaat ligt er.

Hooggeleerde heer, prof. dr. R.R.M. Bos, beste Ruud.

Had je op die feestavond in Morra kunnen bevroeden, dat het zo zou lopen? Heel veel dank voor

je bezielende en onuitputtelijke inzet en het faciliteren tot het laatste toe. Ondanks de tijd die

verstreek bleef je in het project en mij geloven, waarschijnlijk toch tegen de kansberekening in, dat 

ik het ooit zou afmaken. Ik ben enorm blij, dat ik mijn, niet uitgesproken, belofte van destijds heb 

kunnen waarmaken.

Hooggeleerde heer prof. dr. J.R. van Horn, beste Jim. 

Je hebt aan de wieg van dit “boekje” gestaan en hebt gezorgd, dat ik de basis kon leggen voor de

vorm van nu. Heel veel dank hiervoor.
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Hooggeleerde vrouwe, prof. dr. L.J.M. van Luyn, beste Marja.

Ik denk met plezier terug aan de uren lange microscoopsessies, waarin je langskwam, adviezen of 

een opdracht gaf; op naar het volgende deel van het project. Heel veel dank voor jouw hulp en die

van de medewerkers van jouw afdeling bij het analyseren van de coupes van de geitenknieën, het 

begeleiden van de proeven en het toewerken naar een conclusie.

Hooggeleerde heer, prof. dr. J.T.M. de Hosson, beste Jeff.ffff

Daar kwam dus een of andere chirurg uit Dokkum met de vraag of er wat trekproeven gedaan 

konden worden. En daarna nog meer, en nog meer. Je moest maar geloven, dat dit allemaal niet

voor niets zou zijn! Heel veel dank voor jouw vertrouwen in mij en het geven van ruimte in tijd en

faciliteiten om aan mijn verzoeken te voldoen. De steun via jou, van de medewerkers van je afdeling, 

is onontbeerlijk gebleken voor het bereiken van de resultaten, uiteindelijk leidend tot het tot stand 

komen van dit proefschrift. Uko Nieborch en Paul Bronsveld, moeten in het bijzonder genoemd

worden. Dank voor jullie inzet, adviezen en daadwerkelijke inspanning bij het voorbereiden, 

verrichten en analyseren van de trekproeven. 

Chirurgenmaatschap Tilburg, beste maten.

Bij mijn acceptatie als maat, vanuit Dokkum komende, was een van de voorwaarden om binnen een 

paar jaar te promoveren om zo het aantal gepromoveerden binnen de maatschap op het peil te 

brengen dat vereist was voor het opnieuw verkrijgen van de opleiding heelkunde. Toen bleek, dat

mijn promotie hier niet meer noodzakelijk voor was ging, moet ik eerlijk zeggen, de druk wat van

de promotieketel af.

Ik ben blij en opgelucht, dat ik die belofte, weliswaar wat later, toch heb waargemaakt.

Drs. J.G.M. Burgerhof, beste Hans. 

Weer zo’n dokter, die achteraf iets statistisch moet bewijzen. Ja.ja, het is onderzoek van een aantal

jaar geleden, maar toch. Echter, in die tijd was E.B.M. nog een onbekende term en de statistieken 

niet zo prominent in de artikelen aanwezig. Je was van meet af aan bereid mee te werken en praatte 

ons bij over de achtergronden van de gekozen statistische weg. Heel veel dank hiervoor.

Eduard Mooyaart heeft met veel inzet en enthousiasme de mogelijkheden geschapen om, tussen 

het patiëntenonderzoek door, röntgen foto’s en MRI opnames van de geitenknieën te maken en

te beoordelen Dat ontlokte hem, bij het zien van het oedeem en caviteiten rond de schroeven, 

de opmerking ”dat spul zou ik niet in mijn knie willen hebben”. Toen de histologie bekend werd,

bleek dat hij gelijk had. Helaas is hij al enige tijd geleden door ziekte overleden. Hiermee is een

vriend, wetenschapper en een goed en sociaal mens veel te vroeg heengegaan. Ik ben hem veel

dank verschuldigd.

Hooggeleerde heer, prof. dr. M. Kon. Helemaal in de beginfase van dit proefschrift maakte

ik kennis met U en kreeg ik van U 3 ordners met literatuur over kraakbeen, perichondrium en 

kraakbeentransplantatie en het boekje “The Early History of Surgery”, dit laatste te leen. Ze zijn mij

tot groot nut geweest, waarvoor veel dank.
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Zeergeleerde vrouwe, dr.L J. Mouton, beste Noor. Dankzij jou kon ik aan humane femur condylen

komen voor mijn trekproeven. Heel hartelijk dank hiervoor.

Zeergeleerde heer, dr. R.A.A. Bots, beste Robbert. Vijf ordners vol literatuur die jij voor jouw

proefschrift verzamelde mocht ik voor een symbolische “wijngift” overnemen! Dit heeft absoluut 

bijgedragen aan dit proefschrift en wat heeft mij dat veel tijd en werk bespaard. Ook de inhoud van

jouw proefschrift heeft me ondersteund en meerdere referentie’s naar delen van dit proefschrift,

dan wel uitspraken hieruit, mogen hiervan getuigen. Laat een eenvoudige, doch voedzame maaltijd 

achteraf mijn dank nog verder onderstrepen.

Mevrouw M.B.M. van Leeuwen, beste Babs.

Zonder jouw zorg voor de reageerbuisjes met zwellende, dan wel degraderende Arrows was het 

logistiek lastig geweest om alle proeven te doen. Bovendien heb je mij ook nog met raad en daad

bijgestaan. Heel veel dank.

Dick Huizinga en Peter van der Sijde, De heren van de medische fotodienst. Al vóór jullie

verhuizing naar de huidige afdeling in het faculteitsgebouw was ik bijna kind aan huis met vragen 

over de dia’s, foto’s en zelfs “on the spot” fotografie. We fifi  losofeerden wel eens over “het boekje” maarfi

dat leek zo ver verwijderd en onbereikbaar. Tot nu toe. Hier ligt het dan met een aantal van jullie

foto’s. Heel veel dank voor al jullie inspanning.

Mijn zoon Roderick en dochter k Philippine. De eerste een geweldige steun bij meerdere proeven, 

de tweede bij de taalkundige correctie van mijn (hier en daar toch zeker niet correcte) Engels.

Als jij Roderick, toch was doorgegaan met de studie rechten en jij, Philippine, bij voorbeeld Russisch 

als taal voor je studie had gekozen, had ik deze steun moeten missen en was de weg naar de 

voltooiing langer en lastiger geweest. Ik er ben trots op wat jullie al bereikt hebben en kijk uit naar

wat jullie nog zullen bereiken.

Last but absolutely not least, lieve Petra. Je nimmer afl atende steun is een hoeksteen geweest bij fl

de bouw van dit werk. Ik heb gekozen voor een weg van gedeelde tijdsinvestering tijdens vakanties 

en vri je weekenden, dus een deel familie en sociale contacten en een deel werken aan dit boekje,

in plaats van in ieder vrij ogenblik zitten schrijven in eenzame afzondering. Daarom waren de

weekeinden en vakanties vaak gebroken en heeft het langer geduurd voor dit proefschrift af was.

We gaan nú weer echt ónverdeeld genieten!




