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Dankwoord 

Promoveren was niet iets wat ik voor mezelf in gedachten had. En toch is er nu dit proefschrift met mijn naam 

erop. Een mooie kans, een interessante uitdaging was voor mij het promotie-traject toen ik hier vier jaar geleden 

mee startte. En ik had het beslist niet willen missen! Daarom wil ik graag iedereen bedanken die me heeft 

geholpen, gesteund en vertrouwd om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.  

Een groot aantal zorgorganisaties in Noord-Nederland zag het belang van een gezonde leefstijl voor mensen met 

een verstandelijke beperking: De Trans, De Zijlen, Stichting Sprank, ’s Heerenloo Zorggroep, Talant, Cosis, 

Koninklijke Visio Noord Nederland, Philadelphia en Vanboeijen. Ik wil jullie bedanken voor de mogelijkheid om 

dit promotie-traject uit te voeren, het inhoudelijk meedenken met de onderzoeksvragen en de ondersteuning in 

de praktische zin, onder andere door medewerkers van de organisaties die deelnamen aan het onderzoek. 

De begeleiders en hun cliënten, gedragswetenschappers, paramedici en artsen verstandelijk gehandicapten 

(AVG’s) wil ik heel hartelijk bedanken voor hun deelname aan dit onderzoek. Jullie tijdsinvestering, meedenken 

en hun openheid waren onmisbaar om inhoud te geven aan dit proefschrift. Ook de wettelijk vertegenwoordigers 

van mensen met een verstandelijke beperking wil ik bedanken voor het gestelde vertrouwen en toestemming 

zodat de persoon die zij vertegenwoordigen kon deelnemen aan het onderzoek. 

Beste Cees, jij was mijn ‘hoofdbegeleider’ en dat deed je op een fijne manier! Door jouw overstijgende kijk, werd 

ik telkens teruggeroepen naar de hoofdlijnen en verloor ik me niet in details. Je praktische manier van denken 

was geregeld een verademing, evenals je toegankelijke manier van doen: je stimuleerde juist om gebruik te 

maken van de expertise van het begeleidingsteam waar ik dat nodig had. Jouw kennis over wetenschappelijk 

onderzoek, gezondheid en het promotie-traject op zichzelf hebben me enorm geholpen om dit traject tot een 

succes te maken! 

Beste Aly, wat heb ik het getroffen met jou als mijn dagelijks begeleider! Je was altijd betrokken, hielp mee bij 

het bepalen van de goede richting en wist altijd positieve woorden aan te vinden die me hielpen om weer verder 

te gaan. Je maakte vaak direct tijd vrij om mee te denken wanneer dat nodig was en had een luisterend oor. Je 

was bereid om met ieder stuk opnieuw mee te kijken en mede door jouw snelle reageren is het gelukt om dit 

proefschrift in vier jaar af te ronden. Dankjewel voor je hulp tijdens mijn zwangerschapsverlof en je presentaties 

over mijn onderzoek tijdens congressen. Je enthousiasme voor mensen met een verstandelijke beperking en hun 

gezondheid werkten aanstekelijk en inspirerend. Dankjewel voor alles! 

Beste Johan, je was tijdens mijn promotie traject wat meer vanaf een afstand betrokken en dat maakte dat je 

dingen meer vanuit overstijgend perspectief bekeek. Dit hielp me om de grote lijn vast te houden, heel 

waardevol! Ook hielpen jouw opmerkingen om soms vanuit een andere invalshoek naar het onderwerp te kijken 

en te bezinnen op de gekozen richting. Jouw enthousiasme voor gezondheid en bewegen en hun theoretische 

onderbouwing zorgden geregeld voor duidelijke verbeteringen van dit proefschrift, bedankt! 
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Beste Thessa, jij bent wat later een van mijn officiële co-promotores geworden, maar al in het begin van mijn 

promotie-traject maakten we kennis vanwege onze samenwerking bij de systematische review. Ik ben heel blij 

met jouw betrokkenheid bij mijn promotietraject! Je nuchtere kijk, heldere schrijfstijl en expertise in onderzoek 

bij mensen met een verstandelijke beperking hielpen me om koers en focus te houden, inhoudelijk de diepte te 

zoeken en uitgevoerde onderzoeken goed op papier te krijgen. Ook voor je fijne manier van communiceren en 

omgaan met elkaar wil ik je bedanken! 

Beste Ruud, jij was niet officieel betrokken bij mijn promotie-traject, maar had er beslist een belangrijke rol in! 

Dankjewel voor je aanwezigheid bij vele overleggen, je expertise op het gebied van onderzoek en mensen met 

een verstandelijke beperking en je feedback op geschreven stukken. Je inbreng heeft het proefschrift naar een 

hoger niveau getild! 

Naast mijn begeleiders hebben ook anderen meegeschreven en meegeholpen met de artikelen uit dit 

proefschrift. Craig Melville, thank you for your guidance and patience with me, especially during our 

collaboration for the systematic review. I was just starting as a PhD candidate and you approached me like a full 

researcher, taking my reasoning’s seriously and answering to simple questions. Thank you for your work on the 

meta-analyses as well! Else Havik, dankjewel voor al jouw werk voor de systematische review: het opzetten van 

de methode en het screenen van alle artikelen. Zonder jouw inzet en hulp was de review minder snel afgerond 

en minder goed geweest! Pepijn van Empelen, dankjewel voor het meeschrijven aan de meta-analyse! Wim 

Krijnen, dankjewel voor al je hulp met statische vraagstukken. Je maakte tijd vrij om mee te denken over de opzet 

van (statistische) methodes, beantwoordde geduldig allerlei basisvragen over statistiek en gaf waardevolle 

feedback op geschreven stukken. Wichor Bramer, dankjewel voor je hulp bij de zoekstring en uitvoeren van de 

zoekopdracht in de verschillende databases. 

Prof. Dr. Annette van der Putten, Prof. Dr. Mariët Hagedoorn en Prof. Dr. Geraline Leusink, heel hartelijk bedankt 

dat jullie wilden deelnemen aan de beoordelingscommissie. Ik hoop dat mijn proefschrift interessant was om te 

lezen tijdens de zomervakantie. 

Beste Rianne en Annelies, het was fijn om met jullie als collega’s op te trekken. We hebben samen de leuke en 

lastige momenten kunnen delen en dat luchtte soms echt even op! Ook hielp het om met elkaar te delen waar 

we mee bezig waren en samen na te denken over de volgende stap(pen). Ook de presentaties die we samen 

hebben gegeven tijdens de Workshops voor de IWP-VB, de netwerkbijeenkomst Uniek Sporten en de overleggen 

vanuit de IWP-VB en ‘De krachten gebundeld’ waren gewoon leuker omdat we ze samen deden! Dank jullie wel 

voor de gezellige tijd, samen met Kristel, tijdens het IASSID congres in Belfast. Ik wens jullie veel succes bij de 

afronding van jullie promotie-traject, dat gaat helemaal goed komen! Dinette en Annemarie, bedankt voor alle 

gezelligheid en het delen van jullie ervaringen en tips met de afronding van het proefschrift en de voorbereiding 

van de promotieplechtigheid! 

Ook de collega’s van het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing wil ik bedanken. De 

onderwerpen van onze onderzoeken verschilden soms behoorlijk, maar het plezier, de dilemma’s en de 
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investering zijn vaak een feest van herkenning. Trudy, Ineke en Hillie, het was heel fijn dat ik altijd bij jullie kon 

aankloppen voor alle praktische zaken, bedankt! 

Onderzoek naar leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking wordt door het hele land gedaan, gelukkig! 

De (half)jaarlijkse bijeenkomsten met collega-onderzoekers waren leerzaam, gezellig en fijne momenten om te 

sparren over de inhoud van ons onderzoek en gebruikte methodes, evenals het uitwisselingen van ervaringen 

met promoveren. Bedankt! 

Manouk en Mirjam, bedankt voor jullie hulp bij de uitvoering van dit onderzoek. Manouk, jij hebt me echt 

geholpen door tijdens mijn zwangerschapsverlof de coördinatie van de observatiestudie met Aly op je te nemen, 

bedankt! Mirjam, jij hebt de codering van alle video-bestanden grotendeels uitgevoerd, een grote klus die je 

nauwkeurig en in korte tijd hebt weten uit te voeren, dankjewel! 

Naast mijn collega’s bij de Hanzehogeschool had ik het voorrecht dat ik ook collega’s had binnen Stichting Sprank. 

Stichting Sprank wil ik bedanken voor de mogelijkheid om dit promotieonderzoek uit te voeren en voor het 

gestelde vertrouwen. Lieve (oud)collega-gedragsdeskundigen; Annemarieke, Christien, Lara, Liesbeth, Petra, 

Riëtte en Ab, dankjewel voor jullie interesse, steun en fijne samenwerking! Lieve Tineke, jij was een van mijn 

begeleiders toen ik net startte bij Stichting Sprank en maakte me wegwijs in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Dankjewel voor het delen van jouw kennis en kunde en je hulp, vertrouwen en 

interesse! Lieve Rineke, ook jij hielp me bij mijn start in de VG-sector. Door jouw vertrouwen in mijn kunnen 

groeide mijn zelfvertrouwen. Je stimuleerde me om door te zetten, verder te kijken. Ik heb veel geleerd van je 

expertise van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook onze gesprekken over geloof en leven 

als christen zijn me heel waardevol. Dankjewel! 

Lieve papa en mama, dankjewel voor wie jullie voor me zijn en zijn geweest. Jullie vertrouwen in mij gaf me 

zelfvertrouwen en hielp me door te zetten. Het was fijn om met jullie te kunnen praten over dingen waar ik 

tegenaan liep of blij van werd, ook al waren jullie zelf niet zo bekend met wetenschappelijk onderzoek. Jullie zijn 

een voorbeeld voor me en ik hou heel veel van jullie!  

Lieve schoonouders, wat is jullie huis een thuis voor mij geworden. Bedankt voor jullie liefde, interesse en alle 

hulp: soms werd er even in huis gepoetst of pasten jullie een keer extra op Jade. Ik heb het enorm getroffen met 

jullie en hou veel van jullie! 

Lieve Wim, Els, Ilse, Dorienke, lieve zwagers en schoonzussen: familie is familie voor altijd. Jullie 

onvoorwaardelijke liefde en steun zijn voor mij een belangrijke basis om te leven en werken. Het is een zegen 

om deel uit te maken van zulke liefdevolle en gezellige gezinnen! Lieve Ils, dankjewel dat jij mijn paranimf wilt 

zijn, dat betekent veel voor me. Ik hou van jullie, dank jullie wel voor alles! 

Lieve vrienden, jullie zijn met velen en wat is dat een zegen! Ontspanning, afleiding, humor en leuke dingen doen 

evenals een luisterend oor: ik had er niet zonder gekund. Dank jullie wel voor alle mooie dingen die we samen al 

hebben beleefd, ik hoop nog heel lang deel uit te mogen maken van jullie levens! Lieve Elsemiek en Marcia, jullie 
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zijn mijn oudste vriendinnetjes en wat hebben we het goed samen. Het is fijn om elkaar zo goed te kennen, 

samen tijd door te brengen en met elkaar mee te leven in mooie en moeilijke momenten. Ik hou van jullie! 

Lieve Ger, het mooiste voor het laatst bewaren.. Dat is waarom je pas hier wordt genoemd in het dankwoord. Jij 

bent al zo lang mijn maatje en geliefde en nog steeds hebben we het zo goed samen! Je liefde, steun, vertrouwen, 

geduld, toewijding en geloof zijn mijn vaste basis. Je was er altijd voor me, had een luisterend oor, gaf me de 

ruimte om extra te werken wanneer dat nodig was (Mar, het is geen typemachine..), had geduld als ik even niet 

zo gezellig was en wist me op te fleuren met gezelligheid, humor en een kop thee. Het is niet voor niets dat jij 

mijn paranimf bent. Je bent zo vertrouwd voor me en ik ben stapelgek op je! Wat is het heerlijk dat we samen 

een prachtige dochter mochten krijgen. Jade is ons wondertje en geeft ons zoveel plezier en levensinhoud. En 

nu verwachten we nog een (a)pril wondertje, wat een mooi vooruitzicht! Ik bid dat onze levens voor altijd aan 

elkaar verbonden blijven en we samen nog heel veel mooie momenten mogen beleven. Dankjewel voor wie je 

bent! 

‘Laat ieder van u de gaven die hij van God heeft gekregen, gebruiken om anderen daarmee te helpen’ (1 Petrus 

4:10a). De vaardigheden die ik nodig had om dit proefschrift te schrijven, heb ik mezelf niet gegeven. Ik dank 

Hem die mij heeft gemaakt voor Zijn liefde voor ons allemaal! Prijs de Heer! 
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Lieve vrienden, jullie zijn met velen en wat is dat een zegen! Ontspanning, afleiding, humor en leuke dingen doen 

evenals een luisterend oor: ik had er niet zonder gekund. Dank jullie wel voor alle mooie dingen die we samen al 

hebben beleefd, ik hoop nog heel lang deel uit te mogen maken van jullie levens! Lieve Elsemiek en Marcia, jullie 
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zijn mijn oudste vriendinnetjes en wat hebben we het goed samen. Het is fijn om elkaar zo goed te kennen, 

samen tijd door te brengen en met elkaar mee te leven in mooie en moeilijke momenten. Ik hou van jullie! 

Lieve Ger, het mooiste voor het laatst bewaren.. Dat is waarom je pas hier wordt genoemd in het dankwoord. Jij 

bent al zo lang mijn maatje en geliefde en nog steeds hebben we het zo goed samen! Je liefde, steun, vertrouwen, 

geduld, toewijding en geloof zijn mijn vaste basis. Je was er altijd voor me, had een luisterend oor, gaf me de 

ruimte om extra te werken wanneer dat nodig was (Mar, het is geen typemachine..), had geduld als ik even niet 

zo gezellig was en wist me op te fleuren met gezelligheid, humor en een kop thee. Het is niet voor niets dat jij 

mijn paranimf bent. Je bent zo vertrouwd voor me en ik ben stapelgek op je! Wat is het heerlijk dat we samen 

een prachtige dochter mochten krijgen. Jade is ons wondertje en geeft ons zoveel plezier en levensinhoud. En 

nu verwachten we nog een (a)pril wondertje, wat een mooi vooruitzicht! Ik bid dat onze levens voor altijd aan 

elkaar verbonden blijven en we samen nog heel veel mooie momenten mogen beleven. Dankjewel voor wie je 

bent! 

‘Laat ieder van u de gaven die hij van God heeft gekregen, gebruiken om anderen daarmee te helpen’ (1 Petrus 

4:10a). De vaardigheden die ik nodig had om dit proefschrift te schrijven, heb ik mezelf niet gegeven. Ik dank 

Hem die mij heeft gemaakt voor Zijn liefde voor ons allemaal! Prijs de Heer! 
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