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Professor Kwakkel, beste Gert: dank voor de mogelijkheid die je me geboden hebt om 
als externe promovendus aan te sluiten bij je onderzoeksgroep. Mijn externe status en 
jouw reislust hebben een goede samenwerking nooit in de weg gestaan. Altijd was je 
bereikbaar voor vragen of voor een verdiepende discussie. Ik zie er naar uit om deze 
samenwerking voort te zetten. 

Doctor van Wegen, beste Erwin: er was bij jou steeds ruimte om binnen te lopen. Niet al
leen voor promotiezaken maar ook voor een brainstorm over clickpedalen of een aero
dynamische wiel-set voor je racefiets. Dank voor je meedenken en het relativeren van 
ogenschijnlijk onoverkomelijke problemen. Kijk eens op www.bike4parkinson.com;  
een project waaraan we zowel vakinhoudelijk als sportief kunnen bijdragen.

Doctor Verhoef, beste John: jouw overstijgende blik en steeds weer de vraag naar de 
klinische relevantie van mijn bevindingen zijn het voorbeeld van hoe een onderzoeker 
met beide voeten in de praktijk blijft staan. De ondersteuning die je bood om mijn 
onderwijswerkzaamheden te combineren met het promotieonderzoek heb ik enorm 
gewaardeerd.

Geachte leden van de promotiecommissie, professor Berendse, professor Bloem, 
professor de Groot, doctor Marinus, professor Roos en doctor Terwee: dank voor het 
lezen en beoordelen van mijn proefschrift. Ik kijk uit naar de gedachtewisseling bij 
de verdediging van mijn proefschrift.  

I would like to thank all participants and team members of the ‘Rescue trial’ 
(Rehabilitation in Parkinson’s disease: strategies for cueing). Your participation and 
work provided the basis for most of my analyses. 

Beste Guus, dank voor je hulp bij het redigeren van de Nederlandstalige samenvatting 
van mijn proefschrift. Nederlands schrijven met jouw redactie is zo eenvoudig!

Als externe promovendus was ik in de gelegenheid om naast mijn promotieonderzoek 
op drie verschillende plaatsen te werken. Peter van Schie, Lucienne van Laar en Joke 
Steevert, bedankt voor de ondersteuning die jullie mij namens de Hogeschool Leiden 
hebben geboden. Dank aan alle collega’s van het cluster zorg die geïnteresseerd mijn 
vorderingen volgden.

Professor Scholten, beste Rob: je bood mij al voor het afronden van mijn Universitaire 
Masterstudie Evidence Based Practice de mogelijkheid om bij het Dutch Cochrane 
Centre aan de slag te gaan. Dank voor de mogelijkheden die je me geboden hebt om 
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in de eredivisie van de evidence synthese mee te spelen. Annefloor en Sharon, dank 
jullie wel voor de goede werksfeer en de ontspannen etentjes in Amsterdam. Sharon, 
leuk dat je mijn paranimf wil zijn, ik kijk uit naar het moment dat jij promoveert in 
Melbourne!

Professor Lucas, beste Cees: dank voor de mogelijkheden die je mij biedt om me bij 
de Universitaire Masterstudie Evidence Based Practice verder te ontwikkelen. Beste 
collega’s, jullie weten uit ervaring wat promoveren naast je werk inhoudt. Dank voor 
het meedenken bij mijn promotieperikelen.

Beste collega’s van de onderzoeksgroep Neurorevalidatie, de keren dat ik aansloot 
voor overleg of congresbezoek voelde ik me altijd welkom. Beste Marc, vermoeidheid 
lijkt nauwelijks invloed te hebben op activiteit. Volgens mij hadden we deze vraag als 
weekendpromovendus ook op basis van persoonlijke ervaring kunnen beantwoorden. 
Ik kijk uit naar de verdediging van jouw proefschrift. 

Lieve vrienden, dank voor jullie belangstelling en betrokkenheid. Altijd de oprechte 
vraag hoe ver ik was met mijn proefschrift. Het is nu klaar! Lieber Benedikt, vielen 
Dank, dass du mein Paranimf bist bei der Verleihung meiner Doktorwürde.

Lieve pap en mam, Melanie, Robert en Jaimy: in Amsterdam en Leiden heb ik de 
afgelopen jaren gewerkt aan waar ik nu sta, maar de basis hiervoor ligt toch echt in 
het zuidoosten van Brabant. Dank voor de mogelijkheden, steun en liefde die jullie 
mij bieden.

Lieve Leo, er zijn geen woorden voor jouw onvoorwaardelijke liefde en zorg.




