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Tot slot wil ik graag allen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan 
de  totstandkoming van dit proefschrift. allereerst wil ik mijn promotor, de initiator 
van dit onderzoek, prof.dr. Ger van rens bedanken. Beste Ger, het waren uw 
enthousiasme, inspirerende verhalen en het vertrouwen dat u in mij toonde, die mij 
hebben overtuigd om zelf ook in de mogelijkheid te geloven me verder te ontwikkelen 
binnen het onderzoek. Een unieke kans waar ik heel dankbaar voor ben. Het was 
ook speciaal om eerst samen te hebben gewerkt op de polikliniek in het Elkerliek 
ziekenhuis (Helmond) en om deze samenwerking vervolgens te kunnen voortzetten bij 
het VU medisch centrum. Uw enorme dosis energie en relativeringsvermogen werkten 
inspirerend en zorgden ervoor dat de hobbels die ik zo nu en dan op de weg zag altijd 
maar van zeer korte duur waren.

Daarnaast wil ik uiteraard mijn co-promotoren, dr. ruth van nispen en dr. Tom 
van den Berg, bedanken voor hun enorme steun om dit onderzoek tot een succes 
te maken. Beste ruth, tijdens kantoortijden maar ook daarbuiten stond je altijd voor me 
klaar. Het was een enorm geruststellend gevoel om te weten dat je elke keer weer met 
evenveel energie en precisie de manuscripten doornam. Jouw ervaring en positiviteit 
hebben me het vertrouwen gegeven om de onderzoeksresultaten goed op papier 
te zetten. Beste Tom, bedankt voor de interesse en ideeën voor het onderzoek. Uw 
inzicht en kunst om iets wat in mijn ogen ingewikkeld is in een paar minuten begrijpelijk 
te maken heeft mij elke keer weer geïnspireerd. Het was een verrijking om ook de rol 
van contrastgevoeligheid bij lezen in het onderzoek te kunnen betrekken.

De leden van de leescommissie en opponenten, dr. T. Blom, dr. M.C. Burggraaff, 
prof.dr. J.E.E. keunen, dr. B.J.M. Melis-Dankers, prof.dr. J.C. van Meurs, prof.dr. J. van 
der Steen, prof.dr.  H.  Tan en prof.dr. H.J.M. Völker-Dieben, wil ik bedanken voor 
het kritisch doorlezen en beoordelen van het proefschrift. Prof.dr. Tan, als hoofd van 
de afdeling heeft u mij alle ruimte en steun gegeven om het onderzoek succesvol af 
te ronden, waarvoor mijn dank.

Graag wil ik ook alle deelnemers aan het onderzoek bedanken. Vele goedzienden 
en slechtziende mensen hebben deelgenomen. Het was erg bijzonder dat het vinden 
van deelnemers zo soepel verliep. ondanks de intensieve aard van het onderzoek 
(langdurig hardop lezen) en het feit dat de deelnemers op film werden vastgelegd 
waren velen bereid om een tweede keer aan het onderzoek deel te nemen en mensen 
uit hun kennissenkring aan te dragen die eventueel ook deel zouden willen nemen 
aan het onderzoek. 

als buitenpromovendus was ik maar weinig fysiek aanwezig op de VU, maar wanneer 
ik er was, voelde ik me altijd erg welkom bij het onderzoeksteam en secretariaat. 
afgelopen jaar is de afstand letterlijk flink toegenomen met onze verhuizing 
naar Zambia, maar dat heeft aan jullie collegialiteit niets veranderd. Collega’s 
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en  oud-collega’s Marloes, Janna, Hilde V, Hilde a, Linda, Ellen, bedankt. Hilde a, 
bedankt voor alle vragen die je afgelopen jaar per mail altijd snel beantwoordde, 
soms voelde het bijna alsof ik even bij je op kantoor kon binnen lopen voor een vraag. 
nanja, bedankt voor alle extra hulp om brieven en manuscripten te printen en te 
verzenden.

In het proces van het werven van deelnemers voor het onderzoek wil ik speciale 
dank geven aan de hele afdeling oogheelkunde van het Elkerliek ziekenhuis. Het was 
heel fijn om na ongeveer drie jaar opnieuw met jullie samen te werken. De bereidheid 
om het onderzoek onder de aandacht te brengen bij jullie patiënten en de hulp in 
de administratieve klus om potentiële deelnemers via een brief te benaderen heb ik 
erg gewaardeerd. Maar daarnaast waren ook de momenten om tijdens de lunch weer 
bij te kunnen praten als vanouds gezellig.

ook de co-auteurs wil ik bedanken voor hun bijdrage. Dirk knol, bedankt voor je 
bijdrage aan hoe we een complexe dataset op de juiste manier konden gebruiken. 
Het heeft nieuwe inzichten gegeven in het testen van de betrouwbaarheid van 
leeskaarten. Stagiaires Ilon en Basel wil ik bedanken voor het beoordelen van heel veel 
video-opnamen, een enorm precisiewerkje wat met grote nauwkeurigheid en geduld 
door jullie is uitgevoerd. Edwin, bedankt voor het meedenken, opzetten en invoeren 
van het allereerste databestand, je hebt een goede basis gelegd voor de volgende 
databestanden.

Lieve vriendinnen, wat fijn om te weten dat jullie in dit hele proces van het promotie 
traject naast me hebben gestaan. Sommigen jaren lang en anderen door de nodige 
verhuizingen van mijn kant wat recenter. Er was altijd begrip wanneer ik juist op 
de momenten (weekenden en avonden) dat we af konden spreken aan het werk ging. 
Vanaf de wieg, kerk, middelbare school, opleiding optometrie, Lent waren jullie erbij 
en zijn dat nog steeds; agnita, Carla, Dineke, Hanneke, Ilze, Inge, Maddy, Manon, 
nienke en Saskia. wat bijzonder om betrokken te zijn bij elkaars leven en de mooie 
en ook minder leuke momenten met elkaar te mogen delen. Dineke, hoe speciaal is 
het dat we als ukkies al samen speelden, daarna op de middelbare school bij elkaar 
in de klas kwamen en elkaar nooit meer uit het oog zijn verloren, hoe verschillend 
de fases in ons leven soms ook waren. Heel fijn dat jij nu als mijn paranimf naast me 
staat. 

In Lent brak een nieuwe fase aan met veel speelafspraakjes voor de kinderen wat 
leidde tot mooie vriendschappen ook voor de ouders. alle moeders en vaders van 
de vriendjes en vriendinnetjes van de jongens bedankt voor de mooie tijd in Lent 
en nijmegen en daarna. 

ook mijn andere vriendinnen en vrienden bedankt, waaronder het Hart van noord 
team, de kring in Groesbeek, de buurtjes uit de akkerwinde. Een dankjewel ook voor 
de bestuursleden van Eye For Zambia en hun familieleden. adriaan en Laura, Bart 
en Pauline, Manon en rinze, heel bijzonder hoe jullie je direct en indirect inzetten 
voor de stichting.
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To my dear friends in Zambia, a big thank you for entertaining the boys, for 
understanding why I often could not participate in social events, for bringing meals 
and most of all for the warm welcome in Zambia. 

Ik ben heel dankbaar voor mijn lieve familie; Maarten en Mirjam, Dave en noëmi 
en mijn schoonfamilie; Henk en Bertha, adriaan en Laura, otto Jan en Loïs. Jullie 
betrokkenheid bij het onderzoek was groot, van mensen benaderen om mee te doen 
met de testen tot oppassen en heel veel leuke uitstapjes met de jongens. Vooral ook 
bedankt voor de gezellige momenten van ontspanning en telkens ook weer het begrip 
als ik juist op die momenten aan het werk ging. Mirjam, mijn lieve zus en vriendin, we 
zijn zo verschillend en toch herkennen we ook zo veel bij elkaar. Tijdens de grote 
veranderingen in mijn leven (de laatste net op tijd) was jij er bij. Ik ben zo blij dat je 
ook vandaag weer, nu als mijn paranimf, naast me staat. Een speciaal dankjewel ook 
voor mijn lieve nichtjes en neefjes; Julia, Isabelle, roos, Jack en Manuel, jullie zijn 
de beste spontane afleiding en goed in staat om een vol hoofd weer leeg te maken. 
Heel mooi om naast lieve ooms, tantes, neven en nichten ook opa’s en oma’s te mogen 
bedanken. En dat oma Tilly er op deze dag zelfs bij kan zijn.

Pap en Mam, bedankt dat jullie er altijd voor mij en ons gezin zijn en mij altijd 
vol enthousiasme hebben gesteund om mijn dromen achterna te gaan, zelfs als deze 
dromen de fysieke afstand vergroten.

Tot slot, mijn lieve mannen. Samuël, je bent heel belangrijk voor mij, je steun tijdens 
dit promotietraject maar eigenlijk op elk gebied in mijn leven is zo waardevol. nu kan 
ik je dan ook eindelijk op papier bedanken voor het doorlezen van alle manuscripten. 
Ik realiseer me heel goed hoe wij (de jongens en ik) het met jou getroffen hebben. 
Bram, aron en Seth, wat een rijkdom om jullie in mijn leven te hebben. Het werk is af! 
Ik kijk uit naar alle momenten die komen samen met jullie. 


