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Terwijl ik dit schrijf besef ik dat dit wellicht het moeilijkste hoofdstuk van dit 

proefschrift is. Ik heb het gevoel dat ik zoveel mensen moet bedanken. Niet per se voor de hulp 

bij het vervaardigen van dit proefschrift, maar meer voor het me op de been houden toen mijn 

eigen benen dat niet meer zo goed konden.  

 

Henk en Henny, bedankt voor de goede samenwerking. Jullie beider kwaliteiten zijn 

gecombineerd een sterk wapen in het land van onderzoek en promoveren. Henk, tevens 

bedankt voor de goede gesprekken. Daar heb ik veel aan gehad. 

 

Professor Van Horn, bedankt voor de vele mogelijkheden die u me heeft geboden om te zijn 

waar ik nu ben. Ik heb veel van u geleerd en hoop er nog ver mee te komen. Geniet van uw 

leven in het prachtige Suriname. Wellicht dat ik het ooit nog met eigen ogen zal zien.  

 

Professoren Bulstra, Verhaar en Degener. Bedankt voor het accepteren van de uitnodiging om 

in de leescommissie van dit proefschrift zitting te nemen (en er vervolgens veel tijd aan te 

hebben besteed). We komen elkaar vast nog tegen de komende jaren. 

 

Bertram, tja, Bertram. Waar zal ik beginnen. Collega onderzoeker, collega-in-spe orthopedisch 

chirurg, vriend, kamergenoot, statistisch ondersteuner, kaftmedeontwerper… Kortom te veel 

om op te noemen. Oja, nog eentje: paranimf! 

 

Lars, tja, Lars. Van het zelfde laken een pak. Oud-huisgenoot, dispuutsgenoot, mede-PPCC-er, 

vriend, collega-in-spe orthopedisch chirurg, mijn trouwe steun en toeverlaat… En inderdaad, 

hoe kan het ook anders: paranimf! 

 

Inges, Alette, Natalie, Paul, Barbara en Oscar (kortom het Braincenter). Bedankt voor de 

gezelligheid! Het was echt super om met jullie een kamer te delen. 

 

Martin, Geert, Patrick, Daniëlle, Jan R, Dennis Stant, Martin Been, Marja de Groot-Heupner, 

Andre Bus en de leden van de Orthopedie-infectiecommissie. Bedankt voor de hulp bij het 

onderzoek (en de gezelligheid tijdens de congressen)!  

 

Ellen van Drooge en Ina Heidema, fantastisch hoe jullie altijd blijven meedenken. 
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Florence Postollec, dank voor je gezelligheid en dat ik je paranimf mocht zijn. 

 

Rest van Orthopedie en BME (kortom iedereen die ik vergeet), bedankt! 

 

In willekeurige volgorde: Bunny, Do!, Renata (thanks for bringing the sun), Sioe Hoey, Ard, 

Marc, Crudo, Ellen, Gijs, Gedert T, Jimmy, Yde, Schuur, Bas H., Verdonk, Ed, Hans, 

Temmink, Willem, Louie, Daf, Struikie, Bossie (en andere clubgenootjes), Hilke, Lucas, 

Ingrid, DJ, Esther, de rest van Cambrinus en Usus (en nu vergeet ik er toch nog een hoop) 

bedankt voor alle gezelligheid!! 

 

Klotedief, dank voor het jatten van mijn proefschrift. Hierdoor is het uiteindelijk beter 

geworden.  

 

TOPNAAD, bedankt voor alles! En dat is heel veel! 

 

Mam, Jan, Janneke (en Bas natuurlijk) en Marijn. Bedankt voor de altijd aanwezige steun en 

interesse! Ben blij dat jullie mijn familie zijn.  

 

Pap, deze is voor jou, dat weet je! 
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