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Dankwoord

De afgelopen jaren heb ik dit hoofdstuk vaak in gedachten ge- en herschreven, waarbij de inhoud en lengte sterk correleerde met het plezier en steun die ik ervoer in het
doen van mijn onderzoek. Nu het moment eindelijk aangebroken is om daadwerkelijk
aan dit hoofdstuk te beginnen, kan ik gelukkig met genoegen terug kijken op een
succesvolle en leerzame promotie waarvoor ik een aantal mensen zeer veel dank verschuldigd ben.

Uiteraard kan een onderzoeker niet zonder deelnemers die bereid zijn om tijd vrij
te maken om mee te doen aan het onderzoek. Ik wil dan ook alle kinderen en hun
ouders, studenten en medewerkers bedanken die mee hebben gedaan aan de verschillende onderzoeken.

Dankwoord

Lieve Boy, doordat we samen erg druk waren met het doorstaan van twee promotiesen het daarbij voldoen aan onze eigen hoge eisen, kwam je niet altijd op de eerste
plaats. Ik ben blij dat je me er met heel veel steun, wijze raad en liefde doorheen heb
gesleept. Ik kijk met plezier terug op je soms erg ingewikkelde mini-colleges OCT op
de fiets naar huis, de brainstormsessies op het whiteboard tijdens het koken, en onze
pogingen om uit te vinden of het delen van smart nu echt de draagbaarheid verdubbeld (soms lijkt het wel eerder andersom). Met jou aan mijn zijde kan ik alles aan en
daarom ben ik erg blij dat we samen aan een nieuw avontuur gaan beginnen.
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Dankwoord

Het onderzoek was nooit zo goed geslaagd zonder mijn vele (officieuze) begeleiders waar ik ontzettend veel van heb geleerd. Jaap, bedankt voor het vertrouwen
en de ruimte die je mij altijd gegeven hebt in het uitvoeren van het onderzoek en je
enthousiasme over mijn figuren. Je bent de meest innemende gele persoon die ik
ken! Jules, bedankt voor alle klinische inzichten en mini-colleges en je aanstekelijke
lach. Annemieke, ik heb veel respect voor je nimmer aflatende enthousiasme over
mijn onderzoek, en dankbaar voor de vele nuttige klinische bijdragen en je hulp bij
de werving van patiënten. Han, ik heb met veel plezier gebrainstormd op je kamer
over de zoveelste aanpassing van onze artikelen en ideeën voor vervolgstappen. Het
wordt weer eens tijd om op een paard te klimmen (met krachtsensoren in de hoeven)!
Bovenal wil ik Marjolein bedanken, die ik gaandeweg heb weten te strikken als mijn
co-promotor. Lieve Marjolein, ik weet niet of dit boekje er zonder jouw betrokkenheid was gekomen. Je aanstekelijke enthousiasme, bijna pathologische kritische blik
en bereidheid om altijd tijd vrij te maken zijn voor mij onontbeerlijk geweest. Ik hoop
nog vaak met je samen te mogen werken!
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Ik heb de afgelopen jaren mogen samenwerken met veel verschillende mensen. Ik
wil dan ook de leden van de ROBIN projectgroep, met name Erwin, Carel, Jurriaan,
Karin en Stijn, bedanken voor de leuke discussies en leerzame samenwerking.
Daarnaast wil ik ook Kaat Desloovere en Erwin Aertbeliën bedanken voor de
korte maar zeer interessante samenwerking. Lynn, je onophoudelijke enthousiasme
en ervaring met spasticiteitsmetingen zijn zeer inspirerend, en ik ben blij dat we een
nieuwe samenwerking hebben gevonden. Sjoerd, ik heb goede herinneringen aan
elk congres waar ik je ben tegen gekomen (uiteraard slaat dit op je interessante visies
en niet (alleen) op drank en eten), en ik ben blij dat ik nog een mogelijkheid heb
gevonden om samen met jou een paper te schrijven. Mirjam, de samenwerking op de
struikel-data heeft zeker bijgedragen aan mijn draai richting bewegingswetenschappen.
Hopelijk lukt het de komende vier jaar wel om het armen-afhak-paper eindelijk af te
krijgen! Bert, dank voor alle (technische) uitleg, visie op het testen van loopbanden
en het delen van je expertise met betrekking tot het (geïnstrumenteerd) hameren
op loopbandconstructies. Frans, de afgelopen jaren hebben we een interessante
samenwerking gehad, compleet met dalen en pieken (ik heb nog overwogen je
tekening hier als illustratie toe te voegen), maar ik ben uiteindelijk erg blij met al je
steun op congressen en enthousiasme. Uiteraard ben ik dank verschuldigd aan alle
studenten die in meer of mindere mate hebben bijgedragen aan mijn onderzoek:
Anke en Lizanne, Anne, Ivo, Frans, Tina, Hrönn, Lars, Marjolein en Lisa, Tessa
en Lianne, Mariska, Peter en Marjolein Smit. Tot slot, Lourens en Tamara, ik
heb met veel plezier samen met jullie bij de facultaire overleggen gezeten en ik wil
Ellen samen met de rest van de Promotieregelement Werkgroep bedanken voor de
aandacht die ze altijd aan mijn adviezen hebben geschonken.

Ik ben blij met alle leuke, interessante en lieve collega’s die ik de afgelopen jaren
heb leren kennen. Natuurlijk mijn kamergenootjes, Astrid, Kim, en Josien. Ik ben
blij dat jullie me zolang hebben weten te verdragen, ondanks de kerstmuziek in de
zomer. Ook ben ik dankbaar voor al jullie stilzwijgend begrip, oneindig medeleven
en belangstelling, alle hulp met alle grote en kleine dingen en vooral de (flauwe)
grapjes.Jammer dat die wijnlounche er (nog?) niet gekomen is. Ik had me geen betere
kamergenootjes kunnen wensen! Yvette, het was leuk om ongeveer tegelijkertijd te
beginnen, naar jouw aanstekelijke gelach te luisteren door de muur heen, samen te
dansen op congressen en aan het einde veel te leren van jouw ervaringen met het
afronden van een promotie. Maaike, het was fijn om met jou de laatste maanden
de fatale “en nu?” gesprekken te kunnen delen. Marjolein P, ik heb met veel
plezier samen gewerkt op ”ons” RM-test project. En natuurlijk wil ik alle andere
(in)directe collega’s bedanken voor alle gezellige momenten, waaronder (maar niet
gelimiteerd tot): Adam, Annet, Aukje, Caroline, Edwin, Eline, Erwin, Guido,
Heleen, Helga, Huub, Ivan, Jael, Jiska, José, Kim van Schooten, Laura, Laura
Bonouvrié, Leontien, Lizanne, Lucas, Marcel, Mariëtte, Marloes, Martin,
Mique, Pedro, Rosie, Sarah, Sietse, Thomasz, Trienke, en natuurlijk de altijd
gezellige en hulpvaardige dames van het secretariaat en de backoffice!
Gelukkig stonden diverse vrienden klaar voor de nodige afleiding tijdens mijn
promotie. Lieve Vonne, wie had 24 jaar geleden gedacht dat we naast elkaar zouden
staan in de Aula van de VU! Ik ben heel blij dat we onze prehistorische vriendschap
hebben weten te hernieuwen met een gedeelde passie voor (bewegingswetenschappelijk) onderzoek. Ineke, ik ben trots dat je naast mij wil staan als paranimf tijdens de
verdediging. Uiteindelijk is het ook minstens jouw verdienste, met de regelmatige “5
uur wijn?” berichtjes om daarna de meest recente promotie perikelen te bespreken.
Uiteraard ben ik ook Ruben, Elmar, Anna, Esther, Iwan, Kari en andere collega’s
van Boy dankbaar voor de nodige lol tijdens gezellige etentjes en biertjes zowel op het
dak als de binnenplaats van de VU.

Dankwoord

Tot slot kon ik ook altijd rekenen op de steun van mijn familie. Mam en pap,
bedankt voor de aanhoudende belangstelling voor mijn belevenissen en aanmoediging
om door te zetten. Kirsten en Marit, mijn Grote Zussen, het was leuk om mijn passie
voor wetenschap met jullie te kunnen delen door te helpen bij onderzoeksprojecten
voor jullie opleidingen. Dirk en Lennie, bedankt voor alle goede zorgen en leuke
afleidende uitjes. Maurits, Roderick en Mark, bedankt voor alle gezelligheid de afgelopen jaren. Tot slot wil ik Poetie, Bengel, Quattro, Abby en Sven bedanken voor
hun vermogen om alles in perspectief te plaatsen.
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