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DANKWOORD 

 

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder een groot 

aantal mensen, welke op een directe, dan wel indirecte wijze 

hebben bijgedragen. Mijn dank aan velen. Met name wil ik 

bedanken: 

 

Professor Busscher, beste Henk. Dank voor je nimmer aflatende 

steun en energie om deze clinicus regelmatig uit de drukte te 

trekken van de dagelijkse praktijk en weer een stukje verder te 

brengen op het wetenschappelijk pad. 

 

Professor van Horn, beste Jim. Dank voor je energieke wijze 

van initiëren en faciliteren.  

 

Professor van der Mei, beste Henny. Dank voor je 

onvermoeibare wijze om dit proefschrift te optimaliseren. 

Zonder jou hadden niet alle I’s puntjes gehad. 

 

Professor Bulstra, beste Sjoerd. Dank voor je steun en energie. 

Ondanks de drukte en tijdgebrek van een “verse” hoogleraar 

ben je steeds een steun en sparring partner geweest. Ik hoop 

dat onze prettige samenwerking lang zal duren. 

 

Leden van de leescommisie, professor Diercks, professor 

Verkerke en professor Walenkamp. Beste Ron, Bart en Geert. 

Dank voor jullie bereidheid zitting te nemen in de 
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beoordelingscommissie van mijn proefschrift met een actieve 

en verfrissende blik.  

 

Mijn paranimfen Lex Boerboom en Andres van Goethem. 

Collega’s en “partners-in-crime”. Dank voor jullie steun en 

gezelligheid. 

 

Hilbrand van de Belt, Danielle Neut, Hans Hendriks, Arnout van 

der Borden, Geert Ensing en Bas Knobben. Naast de 

gezelligheid tijdens de congressen bedankt voor het feit dat 

staande op jullie schouders ik net weer ietsje verder kon kijken. 

 

Medewerkers van de BioMedical Engineering. Dank voor jullie 

begrip en geduld met de zoveelste dokter die er aan moest 

wennen dat gramkleuringen gedaan worden met zelf gemaakt 

oplossingen. 

 

Collega’s staf Orthopedie UMCG. Dank voor jullie stappen extra 

ten behoeve van mijn mogelijkheid tot afronden van dit 

proefschrift. 

 

Jan Pruim en Luque Que. Dank voor jullie expertise, tijd en 

beoordeling van de diverse PET-scans. 

 

Bas de Hartog en Hessel van der Zee. Dank voor het opgraven 

en verwerken van een groot deel van de data voor de 

Hoofdstukken 7 & 8. 
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Orthopedische teamleden Operatie Centrum UMCG. Dank voor 

het meedenken en optimaliseren van de uitvoering van het 

zoveelste onderzoeks-protocol op de OK. Zonder jullie inzet 

waren er geen onderzoeksgegevens geweest. 

 

Het secretariaat BME, beste Ellen en Ina. Dank voor jullie hulp 

bij de lay-out van dit proefschrift. 

 

Het secretariaat van de afdeling Orthopedie, beste Diana en 

Els. Dank voor jullie “last-minute” hulp bij alle handelingen van 

het verpakken en rondsturen van dit proefschrift. 

 

Veel mensen zijn nog niet genoemd die ik wel degelijk dank 

ben verschuldigd. In de afgelopen jaren zijn er velen geweest 

die, op de tijden dat het nodig was, mij een opbeurende 

schouderklop of een stimulerende schop onder de … hebben 

gegeven. Dank voor de tijd en energie op het juiste moment 

 

Mijn familie en vrienden. Dank voor de interesse in de moeite 

en tijd voor het schrijven van dit proefschrift. 

 

Lieve Gaby, Tess en Jesse. Eigenlijk horen jullie als eerste 

genoemd te worden in deze lijst. Zonder jullie geen reden voor 

wat dan ook. Sweeties, mi lobi you. 



 




