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De afgelopen jaren heb ik niet alleen veel geleerd, maar ook met veel plezier 

gewerkt aan mijn promotieonderzoek. Terugkijkend op deze tijd wil ik graag een 

aantal mensen bedanken voor de bijdrage die zij (ieder op hun eigen manier) 

hebben geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift.  

Dit onderzoek had uiteraard niet kunnen plaatsvinden zonder mijn 

promotor prof.dr. G.H.M.B. van Rens. Beste Ger, heel veel dank voor je 

enthousiasme en de ruimte die je me hebt gegeven om mezelf verder te 

ontwikkelen. Niet alleen binnen grenzen van het promotieonderzoek, maar ook 

daarbuiten. Je stimuleerde me de kans te grijpen om zelfs al tijdens het 

onderzoek aan een nieuwe baan te beginnen. Het vertrouwen dat je daarmee 

uitstraalt heb ik zeer gewaardeerd. Daarnaast wil ik uiteraard mijn copromotor dr. 

van Nispen bedanken. Beste Ruth, toen ik als net afgestudeerde 

bewegingswetenschapper kwam kijken op de afdeling kwam nam jij mij onder je 

hoede. Hoewel je zelf nog midden in je eigen promotieonderzoek stond had je 

toen al een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een ander 

proefschrift! Er lag een prachtig onderzoeksvoorstel met een bijbehorende 

subsidie klaar. Ook tijdens mijn promotieonderzoek heb je er alles aan gedaan 

om het onderzoek tot een succes te maken. En daarnaast wil ik je bedanken 

voor je onuitputtelijke energie om mij er van te overtuigen dat de grizzlyberen die 

ik regelmatig op de weg zag in werkelijkheid soms maar teddybeertjes waren…  

De leden van de leescommissie, prof.dr. J. Dekker, dr. K. Latham, dr. H. 

Neve, prof.dr. P.J. Ringens, prof.dr. H. Tan en prof.dr.ir. H.C.W. de Vet wil ik 

bedanken voor het kritisch doorlezen en beoordelen van het proefschrift. Prof.dr. 

Ringens, de periode waarin ik met grote regelmaat op 1F rondliep was de 

periode dat u afdelingshoofd was. Al vanaf het sollicitatiegesprek heb ik me 

helemaal welkom gevoeld. Hartelijk dank voor de gastvrijheid! Dear Keziah, I am 

very pleased that you will be attaining my defense and I hope there will be an 

English version of the ´Dutch´ ICF Activity Inventory one day!  

Ook de co-auteurs wil ik bedankten voor hun bijdrage aan verschillende 

hoofdstukken. Dirk Knol, heel veel dank voor al het meedenken over hoe we de 

complexe dataset optimaal konden gebruiken. Je weet me altijd weer te 

verbazen hoe je uit alle stapels op je kamer exact en meteen de juiste 

onderbouwing voor onze aanpak tevoorschijn weet te toveren. Peter Verstraten, 

dank voor je inzet voor de eerste studie en je bijdrage om mij wegwijs te maken 

in de wereld van low-vision revalidatie in het begin van mijn onderzoek. Mark 

Fick, dank voor je enthousiasme en je werk om mee te schrijven aan de inhoud 

van de laatste studie.  

Natuurlijk wil ik ook alle deelnemers aan het onderzoek bedanken. Vele 

slechtziende en blinden mensen hebben vrijwillig meegewerkt in het belang van 



Dankwoord 

 

285 

 

het onderzoek. Jullie staan aan de basis van dit onderzoek. Naast 

ervaringsdeskundigen hebben ook veel experts op het gebied van revalidatie een 

bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Ik wil medewerkers van Visio en Bartiméus 

bedanken voor hun waardevolle bijdragen en ondersteuning voor dit onderzoek, 

voor het verbeteren van de vragenlijst en/of voor de inzet bij de implementatie 

van de D-AI. In het bijzonder wil ik daarvoor de volgende mensen onder de 

aandacht brengen: Anne Vrijling, Bart Melis-Dankers, Hans Ritmeester, Odette 

Takx, Martine Hendriks, Wobbe Kijlstra, Thea Meems, Didi van der Goot, Frans 

Riemslag, Huub de Haan, Marianne Bennink, Agaath Nouwens, en Marjolein van 

Keulen. Ook Michiel Panhuysen en Nicolle Asselbergs-Brüll, dank voor jullie 

mooie initiatief waarbij de D-AI screener ook binnen de muren van het VUmc is 

ingezet.  

Gelukkig werd er op de afdeling niet alleen keihard gewerkt, maar was er 

ook tijd voor gezelligheid! Tamara, mijn kamergenoot vanaf dag één. Ik voelde 

me meteen welkom. Het was fijn om de dagelijkse promotiebeslommeringen met 

elkaar te kunnen bespreken, afgewisseld met goede persoonlijke gesprekken en 

hard werken. Het werd wel even stil toen jij weg was… Hilde, na enige tijd kwam 

jij bij mij op de kamer en kwam de gezelligheid weer terug. Ik herinner me veel 

gesprekken over onze onderzoeken en huizen… En ik zal me de regenbui in 

Kuala Lumpur eeuwig blijven herinneren. Marloes, jouw vrolijkheid is 

aanstekelijk. Het was fijn dat we elkaar tijdens de dataverzameling zo nu en dan 

uit de brand konden helpen met bijvoorbeeld het afnemen van vragenlijsten, het 

uitvoeren van de randomisatie en het samenwerken met een mooie pool 

studenten. Ik heb ook hele goede herinneringen aan de congressen, of het nou 

in Groningen of Maleisië was. En je memoreerde er ook al aan in je eigen 

dankwoord… ook de vieze thee in Hong Kong was een hele ervaring! Jennifer, 

jouw oprechte interesse in mensen is hartverwarmend en gaf een hele 

waardevolle en vertrouwde sfeer op de afdeling. Maaike, jij ging ongeveer weg 

toen ik net kwam kijken, maar tijdens mijn onderzoek heb ik volop kunnen 

profiteren van de wegen die jij en Michiel al geëffend hadden. Hata, vooral tegen 

het eind van onze promotietrajecten heb ik veel steun aan onze gesprekken 

gehad. Dank daarvoor! Ik hoop snel bij jouw promotie in de zaal te zitten.  

Andere onderzoekers bij oogheelkunde heb ik van iets minder dichtbij 

meegemaakt, soms vanwege het onderzoeksgebied en soms omdat ik al enige 

tijd bijna niet meer op de afdeling rondliep. Iris (jou zie ik vast nog wel in 

Eindhoven!), Hilde, Tamara, Daphne en Fleur (ook nog dank voor je type werk in 

Blaise!), veel succes met jullie onderzoeken. Op een dag is het boekje af, echt 

waar!   
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Ook de vele studenten die hebben meegeholpen met de 

dataverzameling wil ik heel hartelijk danken. Een paar van jullie in het bijzonder: 

Wilma, Fatima, Melissa en Ton. Zonder jullie inspanningen was het nooit gelukt 

om alle vragenlijsten bij iedereen af te nemen binnen de tijd die er beschikbaar 

was.  

Natuurlijk wil ik ook de andere collega’s op de afdeling bedanken voor 

alle gezelligheid, de verjaardagstaartjes en steun. Allereerste de dames van het 

secretariaat: Nanja, Annie, Diana en niet te vergeten Joke. Ook de stafleden, de 

aios en alle anderen op de afdeling. Dank voor alle gezelligheid en jullie 

interesse!  

Na enkele jaren full-time aan het onderzoek te hebben gewerkt heb ik 

het part-time afgerond. Hoewel het promotietraject daardoor wat is uitgesmeerd 

heb ik daar geen seconde spijt van gehad. Ik zal de ABV collega’s bij de UvA 

nooit vergeten. Jullie waren als een warm bad! Ook de collega’s van Fontys 

Paramedische Hogeschool waar ik inmiddels ruim een jaar met veel plezier werk 

wil ik heel erg bedanken voor alle gezelligheid en de support bij het afronden van 

mijn proefschrift.  

Dave, heel erg bedankt voor de prachtige cover van het proefschrift. Het 

drukt precies uit wat ik voor ogen had en het maakt het proefschrift helemaal af.  

Als afwisseling voor het drukke werk is ontspanning natuurlijk ook heel 

belangrijk. Helaas is de drukte van de afgelopen jaren te vaak ten koste gegaan 

van het leven buiten het werk, maar de momenten die er waren zijn daarmee niet 

minder belangrijk geweest. Karin en Ellen, jullie zijn als een soort familie voor 

me. Hoewel we elkaar de afgelopen tijd als gevolg van onze drukke leventjes en 

alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren te weinig hebben gezien, weet ik dat 

dat op geen enkele manier iets afdoet aan onze vriendschap. Georgine, dank 

voor de goede gesprekken die we kunnen hebben over van alles en nog wat. Ze 

zijn voor mij heel waardevol. Ik ben blij dat je als paranimf naast me wil staan. 

Ook mijn andere vrienden wil ik heel erg bedanken voor alle gezellige etentjes, 

steun, goede gesprekken, trainingen en andere vormen van afleiding tijdens het 

drukke werk!   

Mijn ouders wil ik natuurlijk bedanken. Jullie hebben me allebei op jullie 

eigen manier altijd volledig gesteund. Dat heeft me veel vertrouwen gegeven. Ik 

weet dat jullie er altijd voor mij zullen zijn en dat jullie niet alleen achter alle 

keuzes staan die ik heb gemaakt, maar ook nog ontzettend trots zijn. Lijs, je weet 

niet half hoe blij ik ben met jou. Wat fijn dat je er bij bent. Benja, mijn lieve 

broer(tje). Wat een rustig gevoel dat je mijn paranimf bent. Staan we ook nog 

eens sámen op het podium!  
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Lieve Daniël, je betekent zo veel voor mij. Je haalt de sterke kanten in 

mij naar boven en weet me altijd de zonnige kant te laten zien. We zijn steeds 

verder naar elkaar toegegroeid en vullen elkaar zo mooi aan. Hoe bijzonder is 

het dat wij op dezelfde dag samen promoveren. En dat samen ook nog eens met 

z´n drietjes is... Ik kijk met een heel gelukkig gevoel naar de jaren die we hebben 

meegemaakt. En ik kijk nog meer uit naar de toekomst!   


