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Dankwoord 
 

Zo en dan nu het gedeelte, dat vrijwel iedereen leest: het dankwoord. Eigenlijk is 

het ook het belangrijkste gedeelte van het boek dat laat zien dat naast de voor 

veel mensen onbegrijpelijke artikelen het ook draait om vriendschap, gezelligheid 

en nog meer gezelligheid. 

Ik vond het een fantastische periode en wil iedereen die hier aan bijgedragen 

heeft ontzettend bedanken. Echter tot sommigen wil ik ook nog een persoonlijk 

woord richten. 

 

Prof. dr. P.I.J.M. Wuisman, beste Paul, ik herinner me nog goed de eerste keer dat 

ik je kamer binnenstapte en overspoeld werd door je enthousiasme. Ik wilde 

graag onderzoek doen in de oncologische orthopedie en dat was meteen 

geregeld. Verder solliciteren was niet meer nodig. Gedurende het onderzoek 

bleef je dat enthousiasme behouden ondanks dat ik het soms allemaal wat 

zwarter zag. Je was voor mij een inspirator en de schok was dan ook groot toen 

ik vernam dat je was overleden. Bedankt voor alles! 

 

Prof. dr. G.J.L. Kaspers, beste Gert-Jan, in het najaar van 2002 vond er een 

bespreking plaats omtrent de financiering van mijn promotietraject. Het was snel 

beklonken en in januari 2003 kon ik starten met mijn onderzoek. Met dezelfde 

snelheid en accuresse heb je de problemen die we onderweg tegenkwamen 

aangepakt. Ik heb je er niet op kunnen betrappen dat je een afspraak niet 

nakwam. Na het overlijden van Paul Wuisman heb je al de zaken geregeld voor 

mijn promotie. Bedankt voor je inzet, scherpte en het carrière advies dat ik en 

passant meekreeg. Ik heb het allemaal erg gewaardeerd. 

 

Dr. V.W. van Beusechem, beste Victor, jij was het wetenschappelijke brein achter 

dit proefschrift. Ik heb veel van je geleerd over het verrichten van goed 

wetenschappelijk onderzoek. Bedankt voor het perfectioneren van alle artikelen. 

 

Dr. J.E. Carette, beste Jan, het was gezellig en vooral in het tweede gedeelte van 

mijn promotietraject toen het allemaal niet wilde vlotten, mocht ik jouw kennis 

“lenen” om het weer op gang te brengen (en dat is goed gelukt). Ik wil je 

bedanken voor al de goede gesprekken, brainstormsessies en biertjes die erbij 

hoorden. Ik ben erg blij dat je mijn vriend en nu ook copromotor bent! 
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Dr. M.N. Helder, beste Marco, jij was mijn eerste begeleider op het lab en hebt 

me wegwijs gemaakt. Aangezien ik me volledig stortte op de gentherapie en jij 

op de tissue engeneering scheidden onze wegen. Na 3 jaar was er geen 

financiering voor mijn project. Jij financierde het laatste half jaar waardoor ik mijn 

artikelen kon voltooien en daar ben ik je erg dankbaar voor.  

 

Prof. dr. W.R. Gerritsen, beste Winald, samen met Paul Wuisman had je de 

mogelijkheid gecreëerd om onderzoek te doen naar nieuwe 

behandelingsmogelijkheden voor het osteosarcoom. Toen na 3 jaar onderzoek de 

eerste AIO op dit project, Adhiambo Witlox, bijna klaar was, kon ik meteen 

beginnen. Dank voor al je hulp. 

 

Dr. G.R. Schaap en dr. J. Bras, beste Gerard en Hans, bedankt voor de prettige 

samenwerking en natuurlijk al de osteosarcoombiopten en de analyse ervan. Het 

was van groot belang primair materiaal te hebben om mijn onderzoek te 

voltooien! 

 

En dan.... de paranimfen. Miriam, fijn dat je mijn paranimf wil zijn. Door jou heb ik 

pas echt de Spaanse keuken kunnen waarderen. Met veel plezier denk ik terug 

aan alle lunchpauzes, feestjes, etentjes en de nachten dat we op lowlands aan het 

dansen waren. 

Erik, toen mijn projecten niet goed liepen, heb je me op vele fronten enorm 

geholpen. Ik heb met heel veel plezier met je samengewerkt en ben blij dat je 

vandaag mijn paranimf bent. 

 

Natuurlijk zijn er nog veel meer mensen op het gentherapielab die ik wil noemen. 

Adhiambo ontzettend bedankt voor de introductie in de onderzoekswereld! Ik 

vond het erg fijn om een half jaar samen met je te kunnen werken voordat ik op 

mijn eigen benen moest staan. Aafke, bedankt voor alle gezelligheid. Het was 

ontzettend fijn dat, toen de gentherapie wat kleiner werd, jij ons kwam 

versterken. Sander, samen in de kliniek, toen in hetzelfde lab en nu weer allebei 

in de kliniek. Het was gezellig en dat zal het ook blijven. Sharif een feestje met 

jou werd altijd later dan gepland. Martine bedankt voor alle fijne gesprekken en 

Dinja “was sich liebt das neckt sich” geldt wel een beetje voor ons. Ida, bedankt 

voor al jouw hulp, zonder jou had ik alles toch wel minder snel geregeld. 
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Natuurlijk ook al de andere mensen van het lab: prof. dr. Clemens Dirven, Renée, 

Tom, Hester, Michelle, Daniëlle, Petra, Jeroen, Mohamed bedankt voor alle 

gezelligheid en hulp. 

 

De orale celbiologie en in het bijzonder Cor, Dirk-Jan, Jolanda, Marlene en 

Behrouz wil ik bedanken voor alle hulp en voor het welkome gevoel dat ik altijd 

heb als ik weer “toevallig” op een OCB-borrel beland. 

 

Natuurlijk ook het KDL en met name Ries, Paula en Suzanne bedankt voor al 

jullie hulp bij het proefdieronderzoek. 

 

Mijn oud-collega’s van de kliniek verdienen ook wat extra aandacht. 2002 net uit 

de schoolbanken en dik onder de dertig was het fijn om in zo’n gezellige, sociale 

assistentengroep terecht te komen. Zal niet vaak zo gezellig zijn in de kliniek. 

Casper, Stan, Tim, Matthijs en Ricardo bedankt! 

 

Chris, Robert-Jan, Roel en Sjoerd onderzoekscollega’s en toekomstig collega 

orthopeden. Fijn om lol te hebben en niet te verzanden in oeverloze 

wetenschappelijke discussies. Chris jij hebt het klusje al geklaard en voor de 

overige drie succes en op naar jullie feestje. 

 

Margreet, Elise en Jos bedankt voor al jullie hulp tijdens mijn onderzoek en ik zal 

jullie nog wel vaak lastig vallen als ik weer terug ben in de kliniek. De stafleden 

van de orthopedie (VUmc) wil ik ook bedanken voor hun getoonde interesse en 

voor de prettige periode toen ik als AGNIO en nu als AIOS werkzaam was/ben. 

 

De laatste loodjes wegen het zwaarst en vooral als je weer in de kliniek werkt, 

maar dankzij de MRSA heb ik het geheel toch wat kunnen bespoedigen. Mijn 

collega’s van de afdeling chirurgie van ziekenhuis Gelderse Vallei bedankt voor 

de interesse en de goede sfeer waarin ik dit proefschrift kon afronden! 

 

Het is fijn om al langere tijd goede vrienden te hebben die me door en door 

kennen. Bjørn, Sander, Chloë, Alex en Sándor bedankt voor jullie vriendschap en 

ik hoop dat er nog vele jaren mogen volgen. Ik ga ook weer oefenen met fietsen 

zodat ik jullie (Sander, Bjørn en Alex) misschien de volgende keer wel bij kan 

houden. 



Dankwoord 

 185

 

Marion, fijn dat je altijd luisterde naar mijn verhalen en me scherp hield om niet 

naast mijn schoenen te gaan lopen. Eddy bedankt voor je interesse in mijn werk.  

Natuurlijk wil ik ook mijn ouders, Constant en Annie bedanken. Jullie hebben 

altijd achter me gestaan en me gestimuleerd om mijn dromen achterna te gaan. 

Pap bedankt dat je de kleine dames zover gekregen hebt om de voorkant bij 

elkaar te kleuren. Ook al ben je van origine leraar, het is toch niet gemakkelijk om 

3 en 4-jarigen een opdracht te laten uitvoeren. Ook Rein en Judith, bedankt voor 

al jullie steun. Het is fijn om te weten dat ik zo’n lieve broer en zus heb waar ik 

altijd bij terecht kan. Onze band is de laatste jaren alleen maar sterker geworden 

en ik hoop dat het zo door mag gaan. Geke en Bas, schoonzus en schoonbroer 

en mede verantwoordelijk voor de uitbreiding van familie Graat bedankt voor 

jullie steun en interesse! En natuurlijk Terra, Roos en Bente bedankt voor alle 

schetsen voor de voorkant van dit boekje. Ik ben het met jullie eens, het is een 

beetje saai om alleen met rood en zwart een hele middag te mogen kleuren.  

 

En natuurlijk wil ik als laatste Resi bedanken. Jouw relativeringsvermogen maakt 

me nog steeds aan het lachen. “Het is en blijft maar een boekje.” Bedankt voor 

alle liefde en steun. Ik hou van je! 
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Curriculum vitae 
 
Harm C.A. Graat was born on the 14th of February 1977 in Boxmeer, the 

Netherlands. In 1995 he graduated cum laude from the Kruisheren Kollege in 

Uden and started medical school at Maastricht University. From 1996 to 1999 he 

was member of the university rowing club Saurus and rowed the Henley Royal 

Regatta. During his medical internships he participated in orthopaedic research 

with dr. A. van Ooij en dr. L.W. van Rhijn. In 2000 he followed an orthopaedic 

internship at the Royal Brisbane Hospital in Brisbane, Australia (supervisor dr. G. 

Day). Here his interest in orthopaedic oncology started and he arranged an 

orthopaedic oncology internship during his stay in Minneapolis at the Fairview 

Medical Center (prof. D.R. Clohisy). After receiving his medical degree he started 

to work as an orthopaedic resident at the Slotervaartziekenhuis in 2002 (head 

prof. dr. R.G. Pöll). Subsequently he moved to the Vrije Universiteit medical 

center to work as an orthopaedic resident and started his PhD-project (2003 to 

june 2006) focusing on novel treatment modalities for osteosarcoma as described 

in this thesis (promotores prof. dr. P.I.J.M. Wuisman and prof. dr. G.J.L. Kaspers). 

Directly after this he started his surgical residency (part of his orthopaedic 

training) in ziekenhuis Gelders Vallei in Ede (head dr. J.H.C. Kuijpers). Currently he 

works as an orthopaedic resident at the Vrije Universiteit medical center (head dr. 

B.J. van Royen). 

 


