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Dankwoord

Allereerst wil ik de kinderen en hun ouders bedanken die zo enthousiast hebben 
meegedaan met het onderzoek. Met veel plezier denk ik terug aan de metingen, die 
vaak een paar uur duurden en waar er naast het afnemen van de vragenlijsten en 
testen ook tijd was om jullie beter te leren kennen. Ik heb de metingen altijd erg leuk 
gevonden, ik hoop jullie ook!
Vervolgens wil ik graag mijn promotoren en co-promotor bedanken. Jules, mijn 
enthousiasme voor de kinderrevalidatiegeneeskunde en het onderzoek komt zonder 
enige twijfel mede door jou. Ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ik tijdens mijn 
studie geneeskunde een dag met je meeliep en vanaf die dag zeker wist dat dit was wat 
ik wilde. Ondanks een tegenvallend co-schap (het was vakantie, je was er niet en dus 
was er nauwelijks kinderrevalidatie), ben ik direct na mijn arts-examen begonnen als 
de ‘agnio van Jules’. In die periode was net de subsidie voor het PERRIN-onderzoek 
toegewezen en vroeg je of ik daar interesse in had. Het was vooral mijn interesse in 
het functioneren en de behandeling van kinderen met CP die me heeft doen besluiten 
om het onderzoek te gaan doen. Misschien ook wel de nieuwsgierigheid naar het doen 
van onderzoek. Zeker is dat ik de combinatie van klinische praktijk en onderzoek in 
de loop van de jaren steeds meer ben gaan waarderen. Jules, dank je wel, voor al je 
klinische lessen, voor je klinische en praktische commentaar op mijn artikelen. Ik heb 
veel bewondering voor je onmogelijke drukke agenda, je niet te stuiten enthousiasme 
voor je werk en het feit dat je ook nog eens in een ieder persoonlijk geïnteresseerd 
bent. Ik hoop in de toekomst nog veel met je te mogen samenwerken. 
Carlo, ik heb bewondering en respect voor het snelle, zeer nauwkeurige en opbouwende 
commentaar dat je me iedere keer weer geeft. Je bekijkt ons onderzoek vanuit een 
ander gezichtspunt en hoewel dit vaak heeft geleid tot uren denkwerk van mijn kant, 
hoe ik de verschillende gezichtspunten nu weer samen moest brengen, heeft dit veel 
geholpen om het doel van een artikel helder te krijgen en te verwoorden. 
Beste Annet, wat ben ik blij dat jij mijn co-promotor bent geworden! Door jouw 
ervaring op het gebied van revalidatieonderzoek en je nuchtere, kritische blik, weet je 
ingewikkelde dingen zo helder te maken. Of het nu gaat om een artikel, een presentatie 
of allerlei andere zaken die horen bij onderzoek doen.  
En dan de andere leden van de PERRIN CP 9-16 jaar groep. Allereerst natuurlijk 
Mirjam! Mir, wat is het toch een geluk geweest dat jij solliciteerde toen de vacature 
voor een onderzoeksassistent op het PERRIN CP 9-15 jaar onderzoek kwam, omdat 
ik met mijn opleiding begon. In de loop van de jaren is het ons onderzoek geworden, 
werd het onderzoek met een jaar verlengd tot PERRIN CP 9-16 en kreeg je je eigen 
promotietraject. Ons onderzoek heeft inmiddels al veel informatie opgeleverd, en nog 
zijn we niet klaar en liggen er ideeën voor volgende artikelen. Mir, ontzettend bedankt 
dat je mijn paranimf wilt zijn; ik hoop dat onze boekjes snel naast elkaar in de kast 
zullen staan. Ineke, jou wil ik bedanken voor alle ouderinterviews die je gedaan hebt, 
voor het meedenken met het onderzoek, en voor alle uren begeleiding van de vele 
studenten die meegewerkt hebben in het onderzoek. 
Ook Annemieke, Joop en Cees wil ik bedanken voor de metingen en het meedenken 
en schrijven van de artikelen. Dirk Knol en Jos Twisk wil ik bedanken voor al hun 
statistische adviezen. Faith Maddaver, dank je wel voor al je Engelse correcties.
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Het PERRIN CP 9-16 onderzoek zou niet hetzelfde zijn zonder alle andere PERRIN-
onderzoekers. Met heel veel plezier denk ik aan onze bijeenkomsten en alle e-mails, 
telefoontjes, PERRIN-congressen en BOSK-dagen. Speciaal wil ik Marjolijn noemen. 
Marjolijn, altijd als er weer een mailtje van jou komt, dan ben ik benieuwd wat je nu 
weer voor iets leuks bedacht hebt. Het is echt fantastisch hoe jij het hele PERRIN-
onderzoek gecoördineerd hebt en dit nog steeds doet. Hoewel het onderzoek een beetje 
op zijn eind loopt, blijft er een leuke samenwerking. Ik hoop dat we er met elkaar een 
heel leuk en informatief afsluitend PERRIN-symposium van gaan maken en dat we 
kunnen laten zien hoe hoog onze vlieger vliegt.  
De leescommisie bestaande uit prof. dr. O. Brouwer, prof. dr. de Vries, prof. dr. M. 
Jongmans en dr. Vincent de Groot wil ik bedanken voor hun beoordeling van mijn 
proefschrift.
Onderzoek bestaat voor een deel uit langdurig achter de computer zitten. Om deze tijd 
goed door te komen zijn alle koppen thee, verfrissende ideeën en gezellige verhalen 
van mijn kamergenoten onmisbaar geweest. Vanessa, Herwin, Mirjam, Petra, Fred, 
Carolien en Joke bedankt voor al jullie steun. Vanes, jij verdient toch wel een speciaal 
woord van dank. Ik word gewoon altijd vrolijk als ik je zie! Heb zoveel herinneringen; 
aan lange dagen hard werken (vroeg beginnen en lang doorgaan als het al donker wordt 
in de poli), alle metingen die we samen gedaan hebben, al onze brainstormsessies, 
maar ook zeker aan alle evaluaties van het voorgaande weekend en de organisatie 
van afdelingsuitjes! 
Naast het onderzoek werd ik in de afgelopen jaren opgeleid tot revalidatiearts. Het 
eerste gedeelte van mijn opleiding vond plaats op de afdeling revalidatiegeneeskunde 
van het VU medisch centrum. Ik wil alle revalidatieartsen, Jules, Frans, Joke (van 
der Neut), Joke (ten Kate), Mirjam, Arianne, Carolien, Vincent en Guus als opleider 
bedanken voor de fijne samenwerking en voor het overdragen van alle kennis, ieder 
op jullie eigen gebied. Katinka, ook van jou heb ik toen veel geleerd, maar vooral heb 
ik heel fijn met je samengewerkt. Ik kijk uit naar onze toekomstige samenwerking! 
Het tweede gedeelte van mijn opleiding vond plaats in Heliomare. Hans, Willemijn, 
Maarten, Rob, Ab en Coen, dank jullie wel voor het overdragen van jullie kennis op 
het gebied van de klinische revalidatie. Ik heb veel van jullie geleerd, zeker ook hoe 
belangrijk een goed team is! Hurnet, Peter, Ruud en Jochem, dank jullie wel voor de 
samenwerking tijdens mijn kinderstage; het was fantastisch om ook met deze kant 
van de kinderrevalidatie kennis te maken.
Het leuke van een AGIKO (inmiddels AIOSKO) constructie is dat hij lang duurt en dat 
ik daardoor met ontzettend veel leuke collega’s, onderzoekers en assistenten al of niet 
in opleiding, heb kunnen samen werken, dank jullie wel! Janneke, hoewel we eigenlijk 
bijna nooit tegelijkertijd op dezelfde plek hebben gewerkt, heb ik het gevoel dat ik 
mijn gehele opleiding samen met jou heb gedaan. Ik heb heel veel leuke herinneringen 
aan alle gezamenlijke cursussen en vind het super leuk dat we deze periode samen af 
kunnen sluiten met ons feest! Marco, dank je wel voor de kopjes koffie tijdens de laatste 
loodjes. Het plezier op mijn werk heb ik mede te danken aan iedereen die er werkt! Ik 
denk niet alleen aan gezellig lunchen met de onderzoekers en de dokters, maar zeker 
ook aan de hulp van en korte kletspraatjes met de medewerksters van de balie, het 
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secretariaat, de receptie en de verpleging, zowel in Heliomare als in de VU. 
Werken en onderzoek is leuk, maar zonder de broodnodige ontspanning met vrienden 
was ik er niet gekomen. Lieve vrienden uit Naarden (ook al woont niet iedereen daar 
meer), ik geniet altijd weer van al jullie gezelligheid. Denk met veel plezier terug aan 
alle gezamenlijke ski- en zeilvakanties, leuke weekendjes, gezellige feestjes, BBQ’s of 
gewone avondjes thuis en hoop dat we die, ook met alle kinderen die er inmiddels zijn, 
nog jaren voort kunnen zetten. Lieve Iris, super dat je mijn paranimf wilt zijn. Wie had 
dit gedacht toen we op de kleuterschool en op de kabouters zaten, dat je tijdens mijn 
verdediging naast me zou staan. Lieve Iet, dank voor al je steun en interesse! 
Lieve geneeskundevriendinnen! Naast onze gezamenlijke passie voor ons werk kijk 
ik altijd weer uit naar jullie gezellige casalinga avondjes, etentjes of balletavonden. Ik 
hoop dat er nog veel gaan volgen!
Lieve familie Eijpe, ja het is eindelijk af! Dank jullie wel voor de gezellige afleiding 
tijdens alle verjaardagen (gelukkig zijn het er veel!). Lucia, een speciaal dank je wel 
voor jou. Ik, we, vinden het fantastisch dat je de ‘nanny’ van Max en Ties bent. Dank 
je wel voor alle extra dagen, alle extra uurtjes als we weer eens later zijn door ons werk 
of de file. We hopen dat er nog veel oppasdagen en gezellige gesprekken onder het 
genot van een kop koffie ’s morgens of de borrel ’s avonds volgen.
Lieve pap en mam, zonder jullie had ik hier al helemaal niet gestaan! De liefde voor 
leren, werken of in ieder geval voor langere tijd ergens gedreven mee bezig te zijn, 
heb ik zeker van u geleerd, pap! Ontzettend bedankt dat jullie me samen altijd weer 
steunen in mijn keuzes en speciaal een dank voor alle opa en oma oppasdagen! Lieve 
mam, een extra dank je wel voor de manier waarop je er iedere keer weer voor me 
bent. Op de een of andere manier voel je het altijd feilloos aan als ik er echt helemaal 
doorheen zit en ben je er ineens met de woorden: “ik dacht laat ik eens even kijken hoe 
het hier gaat...”. Alleen al je komst of je telefoontje doet me weer lachen en vol goede 
moed verder gaan! Beste George, hoewel je ook een drukke agenda hebt, hoop ik dat 
we toch echt samen nog eens een keer gaan ‘winkelen’ in Italië! Dit jaar?!   
De laatste woorden zijn voor mijn drie mannen. Lieve Marc, dank je wel voor al je liefde, 
steun en je geduld. Ik hou van je! Lieve Ties en Max, lieve kleine dappere mannen! 
Wat een feestje is het samen met jullie! Ik hoop dat we met z’n vieren nog veel mooie 
dingen gaan beleven in de toekomst!
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Jeanine Voorman behaalde in 1992 haar Gymnasium B diploma aan het Willem de 
Zwijger College in Bussum. In dat jaar startte zij met de studie Bewegingswetenschappen 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1994 werd zij ingeloot voor de studie 
Geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Tijdens deze studie was zij student-assistent 
Anatomie. Zij behaalde in 2000 cum laude het artsexamen. Direct na het behalen van 
haar artsexamen, startte zij als Assistent Geneeskundige Niet in Opleiding (AGNIO) 
op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het VU medisch centrum. Van juni 
2001 tot maart 2009 werkte zij als Assistent Geneeskundige in opleiding tot Klinisch 
Onderzoeker (AGIKO) op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het VUmc en in 
het revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee. In deze periode wisselde zij haar 
klinische opleiding tot revalidatiearts (opleiders: prof.dr. G.J. Lankhorst en J.R. Slootman) 
af met het promotieonderzoek, beschreven in dit proefschrift. Daarnaast volgde zij de 
postdoctorale opleiding epidemiologie aan het EMGO Instituut en nam zij deel aan de 
VRA-SGO opleiding - Wetenschappelijke Vorming voor Revalidatieartsen. 
Sinds maart 2009 is zij revalidatiearts; zij is een dag per week werkzaam als kinder-
revalidatiearts in het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en is gedurende 3 dagen 
per week fellow kinderrevalidatiegeneeskunde in het VUmc bij prof. dr. J.G. Becher. 
Vanaf januari 2010 zal zij werkzaam zijn als kinderrevalidatiearts in Revalidatiecentrum 
De Trappenberg.
Jeanine is getrouwd met Marc Eijpe. In juni 2006 werden hun twee zonen geboren: 
Max en Ties.
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