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DANKWOORD

Tien jaar geleden zette ik mijn eerste onderzoekstappen binnen de orthopedie, en 
eindelijk is het resultaat daar! Er zijn veel mensen die me direct of indirect door de jaren 
heen ondersteund hebben, die ik hier graag persoonlijk wil bedanken.

Geachte prof. Bulstra, beste Sjoerd. Als mijn promotor én oud-opleider heb je de basis 
gelegd voor mijn academische orthopedische carrière. Je scherpe, maar vooral ook 
nuchtere blik heeft vaak als katalysator gewerkt van dit project. De persoonlijk benadering 
van de mensen om je heen, en de tomeloze inzet voor het vak straalt af op de afdeling en 
de opleiding, waaraan ik dan ook veel plezier heb beleefd. Ik ben blij dat je nog voor je 
emeritaat kan optreden als mijn promotor!

Geachte dr. Jutte, beste Paul. Na mijn junior co-schap was ik overtuigd van de orthopedie 
en de oncologische orthopedie in het bijzonder! Een kort mailtje was het begin van 
een avontuur dat met dit proefschrift een mijlpaal heeft bereikt. Ik heb ontzettend veel 
plezier beleefd aan onze samenwerking door de jaren heen, zowel in het onderzoek als in 
de kliniek, laten we deze band in de toekomst onderhouden. Een persoonlijk hoogtepunt 
was onze trip naar Beijing, waarbij ik vooral nog steeds heel blij ben dat je de uitbundige 
hoestbui in een obscure Chinees hebt overleefd!

Geachte prof. Suurmeijer, beste Albert. Dank dat je hebt aan willen sluiten als promotor 
en ons ondersteunt met je pathologische kijk op de zaken. De sarcoom wereld is er één 
van uitdagingen voor de patholoog, waarbij je vaak de vinger op de zere plek legde waar 
het om ging bij de laaggradige kraakbeen tumoren. Je correcties van mijn Engels waren 
niet mis en hebben dit proefschrift duidelijk naar een hoger niveau gestuwd!

Geachte dr. Stevens, beste Martin. De onderzoeksduizendpoot van de afdeling en daarom 
van grote waarde voor mijn PhD. Waar nodig stuurde je ons bij en ik heb vaak kunnen 
terugvallen op je routine voor het schrijven van manuscripten en dus ook uiteindelijk 
deze thesis. 
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Ook een woord van mijn dank aan mijn andere oud-opleiders. Michiel, Paul en 
Kees, jullie hebben de voorwaarden gecreëerd voor mijn opleiding, waarbij ik mij kon 
ontwikkelen tot de professional die ik nu ben. Ik heb veel goede herinneringen aan mijn 
jaren in Emmen, Leeuwarden en Zwolle, en fijn dat ik de kans kreeg om qua research me 
vooral op mijn eigen onderzoek te richten. Dankzij de goede samenwerking tussen de 
heelkunde en de orthopedie in Zwolle heb ik me ook verder in de traumatologie kunnen 
onderdompelen, dit had niet zonder de inzet van Sven en Rutger gekund. 

Al mijn oud-collegae AIOS, de opleiding maak je zelf en dankzij jullie was dit een 
fantastische periode. Ieder heeft zijn eigen aardigheden en alle unieke persoonlijkheden 
maken dit ook zo’n boeiend vak! Ik heb heel veel lol beleefd aan alle borrels en congressen, 
laten we dit vooral blijven doen. 

Jongens van de VOCA, wat waren het twee mooie jaren! Op en neer met de trein vanuit 
Groningen naar Utrecht, maar elke keer was dit het weer waard! Verfrissend om uit den 
lande te horen wat er allemaal speelt en deze unieke tijd was goud. Details kan ik voor 
ons allemaal beter niet noemen, maar ik vind het mooi om te zien dat Sergio en Katja nog 
steeds de rode draad vormen van het huidige bestuur.  

Uiteraard ook heel veel dank aan mijn collega’s van de staf Orthopedie van het 
Radboudumc. Marinus, Maarten, Wim, Bart, Allard, Micha, Ingrid, Wim, Sebastiaan, 
Arno en Martin: jullie zijn een super team om mee te werken. We zetten allemaal onze 
schouders onder onze mooie afdeling.  We hebben een stevige basis en een duidelijke 
missie waar we komende jaren verder aan kunnen bouwen. Als fellow voelde ik mij al snel 
onderdeel van de afdeling en ik prijs mezelf erg gelukkig hier nu vast onderdeel van uit 
te maken. Petra, Nelleke en Renate, jullie zijn van onschatbare waarde voor onze staf en 
hopelijk krijgen jullie vaak genoeg onze waardering die jullie toebehoort.  

Heren traumatologen van de heelkunde, Michael, Jan, Vincent, Jan-Paul, Edward, Joost, 
Bas, Erik en Erik, onze samenwerking krijgt steeds meer vorm en het jaarlijkse kerstdiner 
is nu al een klein hoogtepunt. Laten we zorgen dat deze band alleen maar sterker wordt, 
en dat onze afdelingen elkaar nog vaker vinden, in de kliniek en binnen het onderzoek. 
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Alle disciplines die bij het Radboudumc expertise centrum sarcomen betrokken zijn: onze 
patiënten zijn op de juiste plek dankzij al jullie inspanningen. Hans en Han, Christel, 
Ingrid en Suzanne, Jacky en Marieke, Uta en Pètra en Marian, dank voor al jullie input, 
vergaderdiscipline en overwegingen tijdens ons wekelijks overleg. Het centrum heeft zijn 
waarde bewezen, maar laten we in beweging blijven om tot nog betere zorg te komen. 

Ons team kan niet zonder haar vaste OK-medewerkers en verpleegkundigen op de poli 
en afdeling, jullie bepalen voor een groot deel het werkplezier! Als “buitenstaander” en 
jonge klare kwam ik in een warm bad, wat de start van mijn carrière als medisch specialist 
zeker makkelijker heeft gemaakt.   

Deze veeleisende baan vraagt ook om momenten van ontlading en ik ben blij met de 
vriendenkring waarbij ik uit kan blazen. Joost en Diederik, als grootste maten van de 
JC kan ik niet eens verzinnen hoeveel we samen hebben meegemaakt. Van de pistes in 
Crans, tot op de Friese wateren of (in) de Prinsengracht, het is altijd een groot feest. 
Ondanks onze carrières en gezinnen zijn we weer die kleine jongens als we samen zijn. 

Na een mooie studententijd in Groningen, zijn daar ook in de jaren daarna mooie 
vriendschappen ontstaan. Deze had zijn wortels tijdens de co-schappen in Zwolle en 
alle avonden op het podium in de discotheek (jullie weten wel welke). Michael en Janine, 
Sophie en Warner, Ianthe en Thomas en Ed, zo langzamerhand waaieren we steeds meer 
uit over het land, maar laten we minstens één keer per jaar naar het vaste honk terugkeren. 

Er zijn weinig mensen die je beter leren kennen dan je oud-huisgenoten. Beste Mark, als 
alleroudste oud-huisgenoot hebben we een bijzondere vriendschap. Wel en wee hebben 
we gedeeld, en ik vind het erg bijzonder dat we deze band nog steeds hebben. En dan 
mijn twee paranimfen: Beste Ysbrand, koning van de filmweetjes, maar je bent gelukkig 
veel meer dan dat. In Zwolle hebben we een jaar de tijd van ons leven gehad en het was 
natuurlijk ook in die tijd dat je Martzen hebt ontmoet. Jouw promotie is alweer even 
geleden en ik ben blij dat je me vandaag bij wilt staan. Beste Michael, wat begon als tutor 
genootje en busmaat naar Mannheim leidde tot een roerig bestaan aan de Oostersingel. 
Martin zou jaloers zijn op jouw levensstijl, maar met Marjan heb je de vrouw van je 
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leven gevonden. Je bent een multitalent dat veel verder gaat dan de psychiatrie en ik ben 
bijzonder trots dat jij hier ook vandaag naast me staat.       

Net zoals vrienden onmisbaar zijn, is familie dat ook. Lieve Miranda, daar staat je 
broertje dan vandaag! Twee gepromoveerd medisch specialisten die op de plek zitten die 
ze ambiëren, wat willen we nog meer? Met Luc, Cas en Roos heb je een hecht gezin, die 
je thuis tot rustpunt maken. Ik heb bewondering voor je gedrevenheid en we hebben de 
gezamenlijke eigenschap dat we niet opgeven voordat onze doelen bereikt zijn. 

Lieve pappa en mamma, ik ben trots dat ik vandaag als jullie zoon hier sta. Dank voor 
alle steun die jullie me altijd hebben gegeven en een opvoeding waar ik als dokter nog 
dagelijks van profiteer. Ruimte geven en loslaten is niet altijd makkelijk (snap ik nu 
als ouder) maar dankzij jullie heb ik mij ten volle kunnen ontwikkelen. Integriteit en 
authenticiteit zijn twee kernwaarden die ik van jullie meegekregen heb, en deze zijn 
onbetaalbaar. 

Lieve schoonouders en schoonfamilie, niets is te gek voor jullie en hoewel de afstand 
iets groter is geworden maken we nog graag van jullie gebruik als oppas. Beau is altijd 
dolenthousiast om met Femke te spelen, en met kleine Thom zal dat niet anders zijn! 

Beau, je hebt (gelukkig) geen idee waar pappa druk mee was achter de computer, maar 
hopelijk kan je later een beetje trots op me zijn. Ik ben ieder geval nu al trots op jou, en 
ontzettend nieuwsgierig hoe dit prachtige ventje zich in de toekomst gaat ontwikkelen!     

En dan mijn allerliefste Helma, wat ben ik blij dat je in mijn leven gekomen bent. Er zijn 
weinig mensen die zo zichzelf zijn en ik kan ook volledig mezelf zijn bij jou. Het boekje 
is nu eindelijk klaar en met onze vaste stek hoop ik dat we nu ook meer rust hebben als 
gezin. Dat het na mijn promotie minder druk gaat worden is natuurlijk een illusie, maar 
ik zal voor een betere balans zorgen zodat je mijn tijd en liefde die je toebehoort nog veel 
vaker krijgt. Jouw steun en liefde de afgelopen jaren betekenen alles voor mij, het leven 
met jou is een feestje dat we vanavond zeker gaan vieren. 
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