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Dankwoord, word of thanks

Op de basischool vertelde n van mi n leraren: Als e gaat promoveren schri f e een boek 
over een onderwerp waar nog nooit iemand over geschreven hee . Ik was diep onder de 
indruk en vroeg mi  af wat er zou gebeuren als iemand tegeli ker d een zelfde soort boek 
zou schri ven. Had e dan gewoon pech en alles voor niets gedaan  Inmiddels begri p ik dat 
het schri ven van een proefschri  draait om het uitvoeren en rapporteren van onderzoek. 
Dat onderzoek is uniek en daarmee ook het boek. Ik ben trots dat ik zo n uniek onderzoek 
heb kunnen afronden en mi n proefschri  nu voor u ligt. 

Het schri ven van mi n proefschri  ging gepaard met de nodige pieken en dalen. elukkig 
waren er vele mensen die de pieken met mi  vierden en mi  hielpen om uit de dalen op te 
klimmen. raag wil ik iedereen die een bi drage hee  geleverd aan mi n proefschri  (hoe 
klein ook) harteli k bedanken. Een aantal mensen wil ik graag persoonli k noemen.

onder deelnemende kinderen en hun ouders had dit onderzoek simpelweg niet plaats  
kunnen vinden. Ik voel me vereerd dat ullie kostbare d en moeite in mi n onderzoek wilden 
steken. Jullie moeten al zo vaak in het ziekenhuis zi n, en nu kwamen ullie nog een paar keer 
extra voor me ngen die soms wel een halve dag duurden. Sommigen van ullie moesten 
ook nog eens een spalk dragen dens het slapen, terwi l die spalk helemaal niet lekker zat. 
Toch waren ullie allemaal gemo veerd en vroli k. Ik hoop dat ullie genoten hebben van de 

lms en van de uit es naar Ar s, Nemo en of TunFun. Ik vond het n met ullie te werken. 
Ook dank aan de kinderen op wie ik mi n me ngen mocht oefenen. Ik heb veel van ullie 
geleerd  

Without par cipants and their parents, this study could not have been performed.  
I feel honored that you invested your spars me in par cipa ng my study. It took 
you a lot of me to travel to the hospital and to undergo the measurements. In addi-

on, some of you had to wear uncomfortable splints. However, you all did. Thank you  
I also would like to thank the children on who we could prac ce the measurements. We 
learned a lot from you  
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Dankwoord, word of thanks

Mi n promo e-tra ect is begonnen doordat ik het vertrouwen kreeg van mi n begeleiders 
om dit pro ect uit te voeren. 
ules Becher, ondanks dat e al d een enorm volle agenda had, kon ik al d bi  e aan- 

kloppen en kon e snel een plek e in e agenda voor mi  vri  maken. Het was pre g e al d  
aan te tre en in een vroli ke bui. Desalnie emin waren we al d serieus aan het werk.  
Naast aandacht voor het werk had i  ook aandacht voor mi  als persoon. Dank ewel voor e 
inzet en betrokkenheid
Annet Dallmei er, i  was mi n rots in de branding. Naast inhoudeli ke begeleiding kon ik al d 
bi  e terecht voor een persoonli k gesprek. Ik vond het heel n met e samen te werken. 
Bedankt voor alles
Peter Hui ing, ik heb diep respect voor ouw enorme hoeveelheid aan kennis en ervaring. 
Dank voor e inzet om die kennis aan mi  over te dragen   

ichard aspers, ondanks dat ouw kantoor  op een paar minuten lopen afstand lag 
van mi n kantoor mc, hield e regelma g een vinger aan de pols door even te bellen 
of te emailen over hoe het er voor stond. Ik heb e leren kennen als een enorm bevlogen 
wetenschapper met veel oog voor detail. Ik heb veel van e kunnen leren. Bedankt voor e 
hulp en betrokkenheid

Naast bovengenoemde personen zi n er nog vele mensen die een bi drage hebben  
geleverd om het Splint onderzoek tot een succes te maken. raag wil ik speciaal benoemen: 
Petra van ampen, dank dat e de samenwerking met root limmendaal in Arnhem hebt 
mogeli k gemaakt en ingevuld, en dat e mi  hebt wegwi s gemaakt in het looplab. Dank ook 
aan e collega s die een bi drage hebben geleverd aan onze samenwerking.

iecuri medisch centrum, dank dat ullie wilden meewerken aan het vergroten van onze 
groep deelnemers.
In het begin aren agendi k en later Eline Bolster, ullie hebben een grote bi drage aan mi n 
onderzoek geleverd als onderzoeksassistent. Dank voor al ullie planwerk en het onderhoud-
en van de contacten met deelnemers. Jullie waren onmisbaar

ogier Plas, arieke ervoort en Bodil udshoorn, dank voor ullie hulp en input  
bi  het uitvoeren van de me ngen. Het was pre g met ullie samenwerken. Bodil, 
ook bedankt voor e inzet bi  het tot stand komen van hoofdstuk 4  Het was een leuke  
ervaring om e te mogen begeleiden als stagair. Dat laatste geldt ook voor uido Weide. 
Ik ben trots dat ik co-auteur ben geworden van ouw ar kel en vind het leuk dat ik e later 
nog eens tegen kwam in het mc als e me ngen verrich e voor e huidige onderzoek. 
 



510046-L-bw-Maas510046-L-bw-Maas510046-L-bw-Maas510046-L-bw-Maas
Processed on: 8-5-2017Processed on: 8-5-2017Processed on: 8-5-2017Processed on: 8-5-2017 PDF page: 149PDF page: 149PDF page: 149PDF page: 149

Dankwoord, word of thanks

rthopedisch instrumentmakers: mensen van Heckert en van ierop, amer orthopedie 
en I  (ves gingen Noord i kerhout en Arnhem), dank dat ullie de spalken die gebruikt 
werden voor ons onderzoek wilden maken.

Besides the above men on persons, a lot of other people helped me to nish this re-
search. I would like to thank all colleagues at St. ouis Children s Hospital and Pediatric 
Clinical esearch nit at the Department of Pediatrics at Washington niversity School 
of edicine for their coopera on and the warm welcome they gave me during my visits.  
I would like to thank speci cly: anice Brunstrom-Hernande , thank you for giving us the 
possibility to collaborate with St. Louis Children s Hospital. It was impressive to see what 
you managed in St. Louis.

elly o at and reda Branch, thank you for organizing all measurements and having  
contact with the par cipants in SA.

athy Herndon and Courtney Dunn, thank you for collec ng study-data.
uben Hernande , thank you for your assistance.
rtho c and Prosthe c ab Inc., thank your for producing the orthoses that were used  

in this study.
ark DeHarde, thank you for your support and advice.

Ik had vele collega s bi  mc, EM O en MO E. Jaren lang zat ik in de kelder van de  
polikliniek, bi  de afdeling revalida egeneeskunde van mc. Bi na iedereen kende elkaar 
daar. Het was een pre ge plek om mi n onderzoek te mogen uitvoeren. Dank voor alle  
gezelligheid, gezamenli ke lunches, werkbesprekingen, adviezen, medewerking en getoonde 
interesse. Een speciaal woord van dank aan de collega s die mi  steunden in mindere den 
met een bezoek, goed gesprek, kaart e en of cadeaut e. Ik heb dit heel erg gewaardeerd. 
Een aantal mensen wil ik graag nog in het bi zonder noemen:

amergenoten van P -1 158, dank dat ik met ullie onze kamer mocht delen. Op onze kamer 
was er al d d voor het delen van ervaringen, maar werd er ook hard en serieus gewerkt. 
Dank voor ullie interesse, luisterend oor, ps en adviezen.
eon en van Wely, met ou heb ik deze kamer 4,5 lang mogen delen. Wi  hoorden bi   

het meubilair. Het was wel even wennen toen daar een einde aan kwam. Bedankt voor de 
ne d

Secretariaat, back-o ce en technische ondersteuning, Met ullie had ik regelma g contact 
omdat ik weer eens iets  nodig had. aak volgde een bi klets moment e. Dank voor ullie 
ondersteuning en interesse.
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Dankwoord, word of thanks

Caroline Doorenbosch, met ou heb ik vaak op de rode banken plaats genomen om mi n  
hart te luchten. De gesprekken waren al d waardevol en hielpen om weer verder te  
kunnen. Bedankt daarvoor
aap Harlaar, dank voor e adviezen en voor e bi drage aan hoofdstuk 5  Dank ook dat e  

in mi n opposite wilt plaatsnemen.
enno B nard, i  was degene die mi  wegwi s kon maken in alle meetapparatuur en bi - 

behorende protocollen. Ook hebben we veel gediscussieerd over de gebruikte so ware en 
meetmethodes. Dank voor de ne samenwerking
Helga Haberfehlner, met ou kreeg ik er niet alleen een collega bi , maar ook een vriendin. 
Het is n om met ou ervaringen te kunnen uitwisselen met betrekking tot ons onderzoek, 
maar ook gezellig uit eten te gaan. Ik ben heel bli  dat i  mi  straks als paranimf bi staat op 
het podium

De verdediging van mi n proefschri  kan niet plaatsvinden zonder promo ecommissie. 
raag wil ik de leden van de opposi e bedanken voor hun deelname. In het bi zonder wil 

ik de leden van de leescommissie (prof. dr. emke, prof. dr. van Bennekom, prof. dr. Nollet,  
dr. Bui er en dr. ei er) bedanken voor het lezen en beoordelen van mi n proefschri .

NCDR 
Sinds 3,5 mag ik werken voor NCD . anaf het begin van mi n aanstelling stelden ullie e 
enorm exibel op, waardoor ik de kans heb gekregen om mi n proefschri  af te ronden. 
Dank daarvoor, en voor de goede samenwerking

Naast werken aan mi n proefschri  kon ik de laatste aren gelukkig ook nog mi n d  
besteden aan vrienden en familie. Dank voor alle interesse die ullie toonden in mi n werk  
en voor de leuke, gezellige en ontspannen momenten. Ook dank voor het luisteren naar 
mi n soms minder leuke verhalen en de hulp en steun die ullie gegeven hebben. Ik vind het 
leuk dat ullie nu een glimp kunnen opvangen van waar ik de afgelopen  aren mee bezig 
ben geweest.
Scou ng- en roeimaat es, dank voor de geboden a eiding dens onze ac viteiten. Danita 
de Baat, i  wilde mi n promo e zo graag meemaken. Het is niet te beschri ven wat i  en ouw 
familie moeten doormaken. elukkig stri den e ouders en zussen voor het beste voor ou. 
Bianca Plak, dank ewel voor het opmaken van mi n proefschri  en het ontwerpen van de 
omslag en het Splint-logo
Ineke anssen, dank dat i  mi n verdediging wilt vastleggen op de gevoelige plaat
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Dankwoord, word of thanks

erard aas, wat ben ik bli  dat ik nog aan ou kon vertellen dat i  6 uli 2 17 e toga aan 
mag trekken. Ik ben heel benieuwd hoe hi  e staat  Dank voor e hulp en adviezen bi  het 
afronden van mi n proefschri .
Paul oos en Tess van de Wal, als zwager en vriendin van  hebben ullie veel meegekregen 
van de hordes die ik moest nemen om tot dit punt te komen. Dank voor ullie medeleven 
en aanmoediging.
Bas aas, al zien we elkaar niet zo vaak, ik zou e niet willen missen als broer  Ook i   
bedankt voor e getoonde interesse.
Ankie oos- aas, i  hebt aan n woord genoeg om mi  te begri pen. Het is heel n dat  
i  mi  zus bent en dat i  mi  bi staat als paranimf dens mi n verdediging. 

Els aas- anssen, mama, als er iemand al d voor mi  klaar staat, dan ben i  het wel.  
elfs als e het zelf moeili k hebt. Wat ben ik trots op ou om wie e bent en waar e staat,  

en wat ben ik bli  dat i  mi n moeder bent.
Bart aas, papa, het is een gemis dat i  er niet meer bent. elukkig weet ik dat i  trots  
op me was. Je bent er straks bi  in mi n hart.
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About the author

ABOUT THE AUTHOR

Jos  (Josina Catharina) Maas was born on the 26th of September 19 2 in Eindhoven,  
the Netherlands. She nished elementary school in 1995 at Basisschool De Windroos in 

eldrop and secondary school in 2  at Strabrecht College in eldrop. In 2 -2 4  
she studied Human ine c Technology at The Hague niversity in The Hague and a ained 
her Bachelor of Engineering degree with a thesis focusing on the e ect of lower exibility  
of oints on risk of back in uries in the cricket fast bowler. She also completed a study focusing 
on the e ects of wedges under the horse hoof on muscle tension of the m. vastus medialis 
for an internship at the department of eterinary Medicine at trecht niversity in trecht. 
From 2 5 to 2 6, Jos  par cipated on voluntary basis on pro ects of the Exper se Center 
of Human ine c Technology in The Hague (designing a coupling between wheelchairs) and 
the department of Rehabilita on Medicine of the Academic Medical Center Amsterdam 
(inves ga ng lower extremity dynamics of walking in neuropathic diabe c pa ents wearing 
a forefoot o oading shoe). In 2 6 she started with the (pre)master Human Movement 
Sciences at the  niversity in Amsterdam. She performed a study regarding mechanical  
e cacy and perceived discomfort during arm crank ergometry at the Swiss Paraplegic  
Center in No wil, Switzerland and she performed a study regarding outlining ankle-foot  
orthosis in children with cerebral palsy at the department of Rehabilita on Medicine of 
the  niversity Medical Center in Amsterdam. With this latest study, Jos  was nominated 
for the ISPO-NL gradua on price 2 9. pon comple ng her Master s degree in 2 9, 
Jos  started with her PhD-tra ectory at the department of Rehabilita on Medicine of the  

 niversity Medical Center in Amsterdam. She oined the Splint study group inves ga ng 
the e cacy of knee-ankle-foot orthosis in children with spas c cerebral palsy. Currently, 
Jos  is working at the Na onal Cardiovascular Data Registry (NCDR) in trecht.
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