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DANKWOORD 

Het waren 4 hete jaren met meer dan 150 uur meten in een ‘aangename’ 30 graden, ook 

als de ijspegels buiten aan het dak hingen. Maar de finish is zonder heat collapse bereikt. 

En dat is mede te danken aan alle mensen die direct of indirect hebben bijgedragen aan 

dit promotieproject en aan het creëren van een comfortabele gevoelstemperatuur 

daaromheen. Dus een welgemeend ‘thank you’ is op zijn plaats. 

 

Hein, uiteraard sta jij hier bovenaan. Je was de initiator en trekker van mijn 

promotieproject. Maar belangrijker nog, je was een enorm betrokken en bevlogen 

dagelijks begeleider bij wie ik te allen tijde terecht kon voor advies, een goede 

inhoudelijke discussie, een hilarisch verhaal of wat dan ook. Daar heb ik dan ook 

dankbaar en met plezier gebruik van gemaakt! Ik heb er bewondering en waardering 

voor hoe je altijd in no-time een enthousiaste en zinvolle respons geeft en een positief 

gevoel creëert. En hoe je me betrokken hebt bij enkele van je vele nieuwe ideeën en 

activiteiten; volgens mij vulden onze verschillende werkwijzen elkaar goed aan. Ik hoop 

dan ook dat we in de toekomst nog eens zullen samenwerken. 

 

Arnold, jij was de ‘supervisor’ op de achtergrond, degene die de voortgang en grote 

lijnen in de gaten hield. En, niet onbelangrijk, degene die af en toe op het rempedaal 

trapte als er al te enthousiaste plannen uit Soesterberg kwamen. Bedankt hiervoor en 

voor je verhelderende input als onze blik op een experiment, dataset of artikel wat 

vertroebeld raakte. 

 

Jos, al ruim zeven jaar lever je een waardevolle bijdrage aan mijn wetenschappelijke 

carrière: van de ‘4 boys’ via Colorado tot aan deze promotie. En ook al stond dit 

promotieproject wellicht iets verder van je af dan de eerdere projecten, ik ben blij dat je 

weer deel van het team uitmaakte en dat ik weer gebruik heb mogen maken van je 

ervaring, expertise en netwerk; de veldmetingen in Heerenveen en Eindhoven die jij 

mogelijk maakte waren een geweldige ervaring. Bedankt! 

 

Bert, je hebt met name de eerste 2 jaar bergen werk verzet om je in de thermometrie te 

verdiepen en nauwkeurige meetapparatuur te ontwikkelen. En wat blijkt dat dan 
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complex! En wat kan er veel stuk! Maar uiteindelijk zijn er met jouw apparatuur vele 

succesvolle metingen gedaan. Bedankt voor je onmisbare bijdrage en dat je altijd 

klaarstond als troubleshooter.  

 

Een aantal mensen heeft een belangrijke rol gespeeld binnen een specifiek project: 

Jasper, je was de essentiële schakel in het zero heat flux experiment. Bedankt voor alle 

tijd en energie die je erin hebt gestopt, het heeft geleid tot een mooi en succesvol 

artikel. Gerard, ik vond het mooi om met Agis samen te werken. De betrokkenheid bij 

jullie innovatieve projecten en klankbordsessies was inspirerend en maakte het mede 

mogelijk ons eigen onderzoek te realiseren. Bedankt voor het vertrouwen! Marc, 

bedankt voor de goede samenwerking tijdens het oorsensor experiment en de leuke 

leerzame discussies. Wim, Corina en Mijke, mooi dat we vanuit een verschillende 

invalshoek een gezamenlijk scalp cooling experiment konden opzetten! Bernadette, 

stagiaires die zo strak een experiment kunnen runnen zijn altijd welkom. Bedankt voor je 

bijdrage! And last but not least in this section Kim and Chris. Our ice hockey project was 

quite an adventure, but thanks to you an enjoyable one with despite all bumps in the 

road some nice results! 

 

Natuurlijk wil ik ook alle proefpersonen bedanken die zich elke keer weer volgestopt met 

sensoren in het zweet hebben gewerkt. Met speciale vermelding voor Remko en Koen, 

jullie hebben al mijn experimenten in Soesterberg volbracht, hulde! 

 

I want to thank the reading committee for thoroughly reading my thesis, despite the 

initial delay and eventual hurry. 

 

Een promotietraject kan niet van de grond komen zonder goede financiering. Ik ben het 

Ministerie van Defensie en TNO dankbaar dat ze dit project mede mogelijk hebben 

gemaakt. 

 

Collega’s en ex-collega’s van TNO - HP’ers, TPI’ers, wintersporters, ondersteunende 

diensten - ik heb met plezier in Soesterberg gewerkt. Als part-time aanwezige AiO ben je 

toch een beetje een vreemde eend in de bijt, maar zo voelde het niet. Bedankt voor de 

collegialiteit en support op goede en minder goede momenten! In het bijzonder Etienne 

en Lyda voor het wegwijs maken in de apparatuur en faciliteiten, Ries voor de medische 
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back-up en anamnese checks, Wouter en Pierre voor jullie kritische evaluatie van alle 

plannen en Arno voor het tackelen van statistische hobbels. 

Ook over de andere werkplek niks te klagen. FBW-collega’s bedankt voor de support, 

interesse en gezellige momenten! In het bijzonder uiteraard mijn (ex-)roomies: Daphne 

en Michiel, het was kort, maar een goede start is het halve werk. Astrid, Danielle en JW, 

ik kwam in A-621 in woelig water terecht maar dat versterkte misschien wel de goede 

klik. Ik ben blij dat we de gezelligheid van toen nog steeds voortzetten bij onze etentjes. 

En dan de laatste shift: Linda, Daniel, Koen en Nicky, al waren we er misschien niet al te 

vaak allemaal tegelijk, het was altijd goed toeven in A-621. Bedankt voor de leuke tijd! 

Met extra vermelding voor de 'Soesterbergers': Koen, je was m'n buddy in het thermo-

onderzoek, proefpersoon en onderzoekspartner in de klimaatkamer, roomie van 

Soesterberg tot Nafplio: fijn dat je er de afgelopen jaren bij bent geweest! We drinken 

erop als je uit Zuid-Afrika terug bent! Nicky, ook jij was een aanwinst voor het AiO-team 

van Hein. Het is een voorrecht om zo’n vrolijk en geïnteresseerd iemand in de buurt te 

hebben. Ben dan ook blij dat je m’n paranimf wilt zijn!  

 

Emiel, mooi dat we al jaren zo’n goede band hebben. Ons teamwork tijdens de studie 

was uniek, dus het geeft vertrouwen dat je me ook tijdens deze vervolgstap bijstaat. 

Bedankt dat je m’n paranimf wilt zijn! 

 

Dank ook aan alle vrienden en familie voor jullie interesse, afleiding en steun. Vragen 

hoe ver ik al ben is niet meer nodig. Hans, jij in het bijzonder bedankt voor het cover 

design. Ben blij dat je naast het vergroten van m’n sprintvermogen ook nog m’n 

creatieve tekortkomingen compenseert. Het ziet er weer top uit (ik had niet anders 

verwacht!). 

 

Papa en mama, voor jullie zijn niet zoveel woorden nodig. Bedankt dat jullie er altijd zijn 

geweest, zeker ook de laatste jaren, jullie zijn top! 

 

Quirine, als er iemand niet mag ontbreken hier ben jij het. Je hebt me gestimuleerd en 

het vertrouwen gegeven om te gaan promoveren en bent ongeacht je eigen situatie m’n 

grootste motivator gebleven. Niemand was enthousiaster over elk klein succesje. Helaas 

heb je je eigen promotie niet kunnen afmaken en de mijne niet mogen meemaken, maar 

dit proefschrift draag ik aan jou op. En ik zal blijven glimlachen omdat je er was. 
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Lennart Teunissen was born on June 19, 1981 in Amersfoort, The Netherlands. In 1999, 

he finished secondary school at Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in 

Amersfoort. After obtaining his premedical exam at Utrecht University in 2000, he 

travelled for half a year through Australia and Indonesia. Back home in 2001, he started 

the study of Human Movement Sciences at VU University Amsterdam. This included 
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