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Ondanks dat dit proefschrift mijn naam draagt heb ik het niet kunnen schrijven zonder hulp 
van anderen. Ik wil daarom een aantal mensen uitdrukkelijk bedanken voor hun bijdrage.

Prof. Kwakkel, beste Gert, ik heb enorm veel aan je te danken en van je geleerd de afgelopen 
vier jaar! Het begon met een open sollicitatiebrief in 2008. Als ergotherapeut en bewegings
wetenschapper was (en ben) ik enorm geïnspireerd door jouw werk. Je hebt me uitgedaagd om 
steeds net een stapje extra te zetten en jij stond daarbij altijd voor me klaar. Vanwege je nauwe 
betrokkenheid heb ik veel van je kunnen leren over het doen van onderzoek in het algemeen 
en over “beroerte” in het bijzonder. Bovenal wil ik je enorm bedanken voor het vertrouwen 
en de vele mogelijkheden die je me hebt geboden de afgelopen jaren. 

Dr.van Wegen, beste Erwin, bedankt voor je positieve betrokkenheid en inbreng de afgelopen 
vier jaar. Ook jij hebt me steeds uitgedaagd kritisch te blijven. Ik kon ook bij jou altijd terecht, niet 
alleen voor inhoudelijke en praktische vragen, maar ook voor dingen die niet werkgerelateerd 
zijn. Ik hoop dat we ooit nog een keer samen op de racefiets of mountainbike stappen, nadat 
we er zoveel over gesproken hebben. 

Geachte leden van de promotiecommissie, Prof. Arendzen, Prof. Dekker, Prof. Geurts, Prof. 
Nollet, Dr. Verheyden en Dr. Visser, bedankt voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift. 
Ik kijk uit naar de onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de verdediging van mijn 
proefschrift.

Dit proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder het EPOS en EXPLICIT consortium.  
Dankzij de EPOS studie heb ik twee mooie publicaties kunnen schrijven. Ik wil daarom Marijke 
van der Beek (UMC Utrecht), Wam Cornelissen (AMC Amsterdam), Jos Goos (Franciscus 
Ziekenhuis Roosendaal), Claudia Steeg (UMC St Radboud Nijmegen), Joke Timmermans (Leids 
Universitair Medisch Centrum), Ronald Tichelaar (Amphia Ziekenhuis Breda) en ten slotte 
Barbara Harmelingvan der Wel (Erasmus MC Rotterdam) en alle andere betrokken therapeuten 
enorm bedanken. Zonder jullie enthousiasme en de daaruit voortvloeiende gegevens was het 
EPOS onderzoek nooit zoiets bijzonders geworden. 

Ook het EXPLICIT consortium wil ik graag bedanken. De afgelopen jaren heb ik deel mogen 
uitmaken van dit bijzonder mooie onderzoek. Ik heb voor EXPLICIT inmiddels 984 metingen 
gedaan. Daarvoor heb ik 38901 kilometers met de auto afgelegd, vele treinreizen gemaakt 
en volop gebruik gemaakt van de OVfiets. Dit heb ik al die jaren met veel plezier gedaan. 
Zonder uitzondering werd ik vriendelijk ontvangen in de deelnemende centra (Universitair 
Medische Centra: UMC St Radboud, UMC Utrecht, VU Medisch centrum en Leids Universitair 
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Medisch Centrum in combinatie met de  Technische Universiteit Delft. Perifere ziekenhuizen: 
Amstelland Ziekenhuis, Diaconessenhuis Leiden,  Diakonessenhuis Utrecht, Diakonessenhuis 
Zeist, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Rijnland Ziekenhuis en St 
Lucas Andreas Ziekenhuis. Revalidatiecentra: Groot Klimmendaal, de Hoogstraat, Militair 
Revalidatiecentrum Aardenburg, Reade, Rijnlands Revalidatiecentrum, St Maartenskliniek, 
de Tolbrug en de Trappenberg. Verpleeghuizen: de Driehoven, Slotervaartverpleeghuis, St 
Jacob en het Zonnehuis). Ik kijk met veel plezier terug op de prettige samenwerking met 
therapeuten, artsen, verpleging, planners en andere collega’s. Jullie enthousiasme en flexibele 
houding heeft niet alleen het EXPLICIT onderzoek enorm geholpen, maar heeft er ook voor 
gezorgd dat ik met plezier naar jullie toe kwam. Daarnaast dank ik natuurlijk mijn collega
promovendi binnen het EXPLICITstroke programma: Asbjørn, Chantal, Floor, Hanneke 
en Joost. Naast de officiële werkoverleggen tijdens onze EXPRO vergaderingen heb ik ook 
erg goede herinneringen aan onze nietwerkgerelateerde activiteiten. We waren een goed 
team! Caroline, ik vind het jammer dat we niet eerder samen hebben gewerkt, maar ik heb 
met veel vertrouwen mijn taken aan jou overgedragen. Je gaat nog even door met EXPLICIT, 
succes! Ik kijk met zeer grote interesse uit naar de resultaten van het EXPLICITstroke  
onderzoek! 

Maar zonder patiënten geen onderzoek. Voor EXPLICIT heb ik 123 patiënten acht keer gezien 
tijdens het eerste half jaar na hun beroerte. Dit is voor hen een heftige en emotionele periode. 
Ik heb grote bewondering voor het doorzettingsvermogen dat velen van hen getoond hebben. 
Ik wil iedereen die heeft deelgenomen bedanken voor hun bereidwilligheid en voor hun 
gastvrijheid om mij te ontvangen in het ziekenhuis, revalidatiecentrum of thuis. 

Daarnaast kan ik met volle overtuiging zeggen dat ik de afgelopen vier jaar met veel plezier 
naar het VUmc ben gegaan. De sfeer op de afdeling Revalidatiegeneeskunde heb ik als zeer 
prettig ervaren. Ik wil met name de collega’s van de afdeling Fysiotherapie bedanken. Ik werd 
volledig in jullie team opgenomen. Ik had het geluk om mee te mogen met jullie uitjes, en heb 
jullie geïnteresseerde houding enorm gewaardeerd! In het bijzonder wil ik de leden van het 
neuroteam bedanken. Zowel de fysiotherapeuten (Cees, Inge, Ingrid, Janne, Muriel, Nella en 
Paulien) als ergotherapeuten (Ellen, Ernst, Marleen en Mary) hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het EXPLICITstroke programma en dit maakte mijn werk een stuk aangenamer. 
Eigenlijk behoort ook Marc tot het groepje neuroteamcollega’s, maar toch wil ik Marc graag 
even apart bedanken. Marc, je bezoekjes aan onze kamer waren altijd gezellig en je hebt altijd 
een luisterend oor als dat nodig is. Bedankt!
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Ook de collegaonderzoekers van de afdeling Revalidatiegeneeskunde wil ik graag bedanken. 
Een groot kippenhok van met name meiden bij elkaar, maar daarom niet minder gezellig! De 
gezamenlijke lunches waren altijd zeer vermakelijk! 

En ten slotte mijn kamergenoten: Janne, Joost, Karen en later Caroline. Ik vond jullie geweldige 
kamergenoten. Ik zal onze (zinnige en onzinnige) gesprekken erg missen. Joost,samen met jou 
heb ik binnen het VUmc voor het EXPLICITstroke programma mogen werken. Ik had me 
geen betere collega kunnen voorstellen en ben dus erg blij dat jij mijn paranimf wilt zijn! Janne, 
onze samenwerking begon met het EPOS onderzoek. Sindsdien weten we elkaar niet alleen te 
vinden voor werkoverleg, maar ook voor een rondje racefietsen en (niet minder belangrijk) 
om samen pannenkoeken te eten. Ik hoop dat we dat blijven doen! 

Vrienden en familie hebben inhoudelijk misschien niet zoveel bijgedragen aan dit proefschrift. 
Maar dankzij hen wist ik me wel iedere keer weer op te laden om daarna weer hard aan het 
werk te gaan.

Mijn wetenschappelijke carrière is begonnen bij Bewegingswetenschappen. Maar gelukkig 
was het tijdens de studie niet alleen hard werken, maar ook erg gezellig. Annemieke, eigenlijk 
weet ik niet zo goed waar ik je moet bedanken, als vriendin of als collegaonderzoeker. Bij 
deze doe ik het maar dubbel. Erg leuk om met een vriendin samen een artikel te schrijven en 
zodoende de werkoverleggen te combineren met een gezellig etentje of borrel! Annechien, 
jou leerde ik al wel kennen tijdens onze studie, maar onze vriendschap is in Ghana enorm 
gegroeid, waar ik erg blij mee ben! Ons hutje in Ghana heeft vier jaar als achtergrond op 
mijn PC in de VU gestaan, ik werd er dus dagelijks aan herinnerd. Karen en Leontien: ik 
vond het erg gezellig dat jullie ook op de VU werkten en dat we elkaar daardoor regelmatig 
bleven zien! 

Veel energie heb ik gehaald uit alle sportieve (en minder sportieve) uitjes die ik de afgelopen 
jaar heb gemaakt met vrienden. Maartje, Roelof, Alwin, Laurette, Jinze, Lau, Nina, Michiel, 
Taco, Angela en Marcel bedankt voor alle fiets / wandel vakanties, weekendjes weg, etentjes, 
borrels, whiskeyavondjes, kerstmiddagen, mountainbike rondjes, etc. En Lau, ik vind het 
super dat je mijn paranimf wilt zijn!

Ten slotte mijn familie en schoonfamilie. Ries en Leny, Tijmen en Leyun, Tamar en Peter en 
Tine, jullie staan altijd klaar om te helpen, maar ook om leuke dingen te doen. Erg fijn om zo’n 
schoonfamilie te hebben! Bedankt!
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Remco en Christa: Remco je bent mijn grote broer en dat blijft bijzonder. Ik ben dan ook erg 
blij dat jij de voorkant van mijn proefschrift hebt willen maken! 

En dan Pa en Ma. Hoe kan ik jullie bedanken? Jullie hebben altijd in me geloofd en me gesteund 
in alle keuzes die ik heb gemaakt. Bedankt voor alles!

En Sjoerd, zal ik maar gewoon niks zeggen? Dat is genoeg toch?
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