
Dankwoord

*



Dankwoord

128

Op een warme zomer(na)middag in de Dordogne loop ik een rondje hard. Het is een pittig 
rondje in de prachtige natuur met flinke klimmetjes en heerlijke snelle afdalingen. De zon 
gaat schijnen wat de omgeving nog mooier maakt, maar het rondje zwaarder. Het gaat 
best lekker tot die laatste flinke klim omhoog. Die is zwaar en daar doe ik langer over dan 
gepland, ik wil eigenlijk stoppen, maar de fluitende vogels, het geritsel in de berm en de 
gedachten aan wat er daarna komt helpen mij uiteindelijk verder. Bezweet, maar toch wel 
voldaan kom ik aan bij ons vakantiehuis waar manlief en kinderen op mij staan te wachten. 
Een plons in het koele zwembad is een heerlijk cadeau. Eigenlijk is deze hardlooptocht een 
weerspiegeling van mijn proefschrifttraject. De tocht die promoveren heet verliep redelijk 
soepel tot die laatste grote klim. Daar heb ik lang, heel lang over gedaan. Zonder al degenen 
die met mij mee hebben geleefd en die mij ondersteund hebben, had ik het nooit kunnen 
volhouden. Iedereen die een rol heeft gespeeld en zich dan ook aangesproken voelt: hartelijk 
dank!! Een aantal mensen wil ik specifiek bedanken.

Allereerst zou deze longitudinale tocht niet mogelijk zijn geweest zonder de kinderen en 
hun ouders die mee hebben gedaan aan het onderzoek. Met zeer veel plezier kwamen jullie 
jaarlijks naar het VUmc en hebben jullie erg enthousiast meegedaan met de soms lange 
metingen. Ik heb veel met jullie gelachen en jullie hebben mij enthousiast gemaakt voor het 
kinderfysiotherapievak. Jullie waren de flitsende start van dit onderzoek!

De eerste aanzet van deze tocht werd ook zeker gegeven door mijn promotor, prof. dr. J.G. 
Becher. Beste Jules, jouw vertrouwen, geweldige enthousiasme en altijd meedenken heeft 
er zeker toe geleid dat ik deze tocht heb mogen volbrengen. Ik heb erg veel van je mogen 
leren, en nog steeds leer ik van je, zowel op het gebied van de kinderrevalidatie als het 
onderzoeksgebied. Hartelijk dank hiervoor en ik kijk uit naar onze samenwerking in de 
toekomst! Daarnaast wil ik prof. dr. G.J. Lankhorst en prof. dr. V. de Groot bedanken dat 
ze mij de gelegenheid hebben geboden deze tocht op de afdeling Revalidatiegeneeskunde 
te laten plaatsvinden.

Een onmisbare ondersteuning over de gehele tocht waren mijn co-promotoren: dr. A.J. 
Dallmeijer en dr. H. Beckerman. Beste Annet, jou wil ik met name bedanken voor je kritische 
blik ten aanzien van de soms ingewikkelde analyses en je nauwkeurige begeleiding in het 
schrijven. Samen konden we goed sparren en waren we erg tevreden als er weer een artikel 
werd geaccepteerd. Beste Heleen, jij gaf mij soms een totaal andere bril om doorheen te 
kijken, waardoor ik bijvoorbeeld ook het belang van meer descriptieve informatie in heb 
leren zien. Tevens wil ik je bedanken voor je zeer nauwkeurige tekstuele blik, vooral tijdens 
het nalezen van de definitieve versie van dit proefschrift!
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Ik wil even teruggaan naar de tijd voor deze tocht. Ik was hier nooit aan begonnen als ik 
mijn scriptie voor de Fysiotherapieopleiding (1999) niet had geschreven bij prof. dr. G. 
Kwakkel. Beste Gert, jij hebt mij enthousiast gemaakt voor het onderzoek. Dankzij jouw 
inspirerende begeleiding ben ik Bewegingswetenschappen gaan studeren en heb ik geleerd 
hoe fijn het is om ergens helemaal in te duiken.

De aanvang en het doormaken van een groot deel van deze tocht was niet mogelijk geweest 
zonder mijn “partner in crime” dr. J.M. Voorman. Jeane, wat ben ik blij dat jij mij na mijn 
opleiding Bewegingswetenschappen wilde hebben als onderzoeksassistent voor het PERRIN 
CP 9–15 jaar onderzoek! Na een paar jaar werd het onderzoek verlengd tot PERRIN CP 9–16 
jaar en mocht ik zelfs mijn eigen promotietraject ingaan. Dit was nooit mogelijk geweest 
zonder jouw onvoorwaardelijke steun en gezelligheid! Ik ben dan ook erg blij dat je mijn 
paranimf wilt zijn, zoals ik dat een aantal jaar geleden bij jou mocht zijn. Ik hoop dat we in 
de toekomst nog weer samen ergens aan kunnen werken! 

Er zijn tijdens een tocht altijd mensen die naast je lopen en een bijdrage leveren. Ten eerste 
zijn dit alle andere PERRIN-onderzoekers, waarbij de bijeenkomsten en PERRIN-congressen 
een zeer stimulerende factor voor de tocht zijn geweest. Beste Carlo, Annemieke, Joop en 
Ineke, hartelijk dank voor het afnemen van de ouderinterviews, het begeleiden van studenten 
en het meedenken! Alle co-auteurs en studenten die een bijdrage hebben geleverd wil ik 
danken voor hun inzet. Verder zijn er vele kamer- en “(gouden)gang”-genootjes geweest (dat 
krijg je als je zoveel jaar bezig bent) die met verfrissende gesprekken, kopjes thee/koffie en 
praktische hulp deze tocht een stuk plezieriger hebben gemaakt: beste Vanessa, Jeanine, Petra, 
Fred, Maaike, Nicolien, Merel, Daan, Alexander, Martijn, Joost, Karen en Valentine, bedankt 
hiervoor! Ivan, jij was vaak een reddingsboei als er weer eens problemen waren met crashende 
computerprogramma’s, niet werkende netwerken en dergelijke! Ook alle overige collega’s van 
de afdeling Revalidatiegeneeskunde wil ik bedanken voor het creëren van een fijne werkplek! 
Speciaal wil ik Els en Hennie bedanken voor hun onmisbare steun in de laatste meters.

Een tocht loopt altijd prettiger als er mensen langs de lijn staan die je aanmoedigen. Zij 
zorgen voor de nodige motivatie en ontspanning.

Een zeer sterke motivator en iemand die mij altijd heeft gestimuleerd na te denken over 
de volgende stap is dr. P.E.M. van Schie. Lieve Petra, jij bent een prachtig voorbeeld (ja, 
echt waar! ) en laat mij de kracht van de combinatie van praktisch werken, onderzoek 
en onderwijs zien. Op veel momenten heb jij mij mogelijkheden geboden die ik met beide 
handen aanpakte. Ik zou carrière-technisch niet zijn waar ik nu ben zonder jou! Wat vind 
ik het dan ook fijn dat jij samen met Jeanine mijn paranimf wilt zijn.
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Mijn geweldige collega’s van het kinderfysiotherapieteam hebben ook altijd voor aanmoedi-
ging gezorgd. Beste Veronique, Will, Petra, Eline en zeer recent ook Floor: jullie creëren met 
z’n allen een fijne open sfeer, waarin ik mij verder kan ontwikkelen. Gezamenlijk vormen 
we een sterk team met veel kwaliteiten! Lieve Eline, wat ben ik blij met een gezellige drie-
dubbele (VUmc, HU en onderzoeker) collega/vriendin zoals jij. Ik vind het daarom ook 
erg fijn dat je de rol van ceremoniemeester op je wil nemen! 

Beste collega’s van de HU, met name Jacqueline, Manon, Kitty, Marike, Ron, Eline, Bert, 
Barbara en Anjo, bedankt voor jullie medeleven.

Ontspannen lopen is van levensbelang, anders krijg je blessures of ander leed. Mijn vrienden 
die voor deze broodnodige ontspanning hebben gezorgd wil ik dan ook hiervoor bedanken! 
Lieve Carolien, wat fijn dat jij er sinds de middelbare school (met een korte pauze ertussen 
) voor mij bent! Je bent een mooi krachtig mens en ik geniet van al onze inspirerende 
gesprekken, met name tijdens onze weekendjes weg. We raken nooit uitgepraat, heerlijk! 
Lieve vrienden (grotendeels uit Alkmaar): Patricia, Paul, Tjebbe, Petra, Sven, Martine, Tessa, 
Akko, Ingrid en Branco: bedankt voor de gezellige avondjes, verjaardagen, borrels, dinertjes 
en vooral jullie vriendschap! Lieve vriendinnen uit Parijs, Jantien en Jiske, ondanks de fysieke 
afstand en de drukte van onze gezinnen zijn onze samenkomsten gezellig, ontspannend en 
vertrouwd. Laten we gauw weer afspreken !

Ondersteuning tijdens deze tocht heb ik ook zeker gekregen vanuit mijn geweldige (grote) 
schoonfamilie. Lieve Hans, Marina, Marian, Rem, Joep, Will, Julia, Tobi, Laura, Gerrit, 
Gwen en Irene, fijn dat jullie altijd geïnteresseerd waren in de voortgang van deze tocht. 
Tevens bedankt voor jullie ondersteuning door middel van ontspannen etentjes, oppassen, 
lieve kaartjes en fijne gesprekken!

Aan het einde van een lange tocht is er de leescommissie die beoordeelt of de tocht het 
waard is geweest om het (hopelijk) goed af te kunnen ronden. Ik wil dan ook prof. dr. R.J.B.J. 
Gemke, prof. dr. P.J.M. Helders, prof. dr. J.W.R. Twisk, dr. A.I. Buizer en dr. M. Ketelaar 
bedanken voor de aandacht die ze aan dit proefschrift gegeven hebben. Marjolijn, ik vind 
het superleuk dat jij in deze commissie zit, aangezien het PERRIN-onderzoek toch een 
beetje jouw kindje is!

Lieve paps en mams, zonder jullie had ik deze tocht nooit volbracht. Bedankt voor jullie 
fijne opvoeding waarin jullie mij altijd hebben gestimuleerd mij te ontplooien en mijn eigen 
keuzes te maken. Jullie zijn er altijd voor mij, onvoorwaardelijk, en dat waardeer ik enorm! 
Mams, ook bedankt voor de vele oppasuren, waarmee je mij de mogelijkheid gaf te kunnen 
schrijven. Lieve Ewout, Corine, Thijs, Eva en Tijmen, helaas zien we elkaar door alle drukte 
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niet meer zo vaak. Maar als we elkaar zien, is het altijd gezellig en leuk! Hopelijk is er nu 
weer wat meer tijd voor deze gezelligheid! 

Er is niets mooier dan een lieve man en kinderen die er tijdens de tocht en daarna voor je 
zijn. Jullie waren de fluitende vogels en het geritsel in de berm bij die laatste zware klim. Lieve 
Amélie en Xavier, jullie zijn gekomen tijdens deze tocht en brachten wat vertraging, maar 
wat een heerlijke reden om er langer over te doen! Ik geniet elke dag van jullie, alles is relatief 
als ik die fijne armen om mij heen voel en knuffels krijg! Lieve Bart, jij maakt dat ik dit soort 
tochten durf te maken en vooral dat ik ermee doorga. Samen nieuwe uitdagingen bedenken 
en deze uitvoeren is onze kracht. Laten we nog heel veel tochten samen ondernemen en 
blijven genieten van het leven! Ik hou van jou!




