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Voorwoord: 

Al gebruikte ik tienduizend woorden, het zou nooit uitdrukken wat ik voel bij 

de afronding van mijn proefschrift. Een proefschrift met een lach en 

gemengde emoties, maar het is af en dat is mede mogelijk gemaakt door 

de inzet en ondersteuning van anderen. 

Graag zou ik mijn woorden van dank richten tot de volgende personen: 

 

Prof. Dr. Hadders-Algra, beste Mijna, vier jaar waarin wij nauw samen 

hebben gewerkt vele uren. Ik heb veel van je geleerd. Niet in het minst over 

hoe ik in de wetenschappelijke wereld wil staan en mensen tegemoet wil 

treden. Mijn dank is groot voor het totale leerproces. 

 

Prof. Dr. Brouwer, beste Oebo, in het kennismakingsgesprek hebben we 

besproken hoe groot uw bemoeienis met mijn promotietraject zou zijn. Op 

dat moment konden wij beiden niet vermoeden hoe het proces zou gaan 

verlopen. Mijn dank en bewondering gaan uit naar de integere manier van 

ondersteunen, meelezen en bekritiseren. Het proefschrift ligt er en ik kan 

verder mijn wegen bewandelen op het gebied van onderzoek en 

wetenschap. 

  

Prof. Dr. Otten, beste Bert, ik heb genoten van de discussies, de 

mogelijkheden en gedachten die aan mijn promotie hebben bijgedragen. 

Dank voor de uren werk die je hebt willen steken in de mogelijkheden om 

de kinematische data te analyseren. 

 

Ook wil ik Prof. Dr. A.F. Bos en drs. L. van Doormaal hartelijk bedanken 

voor hun bijdrage aan het VIP-project. Zonder Tineke Dirks was er geen 



 11

VIP-project geweest. Ik ben dan ook trots op het feit dat zij haar enorme 

kennis op het gebied van kinderfysiotherapie met ons heeft willen delen en 

zo Peter, Ellen, Wilma en Kunne heeft kunnen opleiden tot echte COPCA-

coaches. Ook naar hen gaat mijn dank uit. 

 

Cornill Blauw-Hospers en Corina de Jong, mijn paranimfen, mijn 

vriendinnen, mijn vertrouwenspersonen, uren praten en discussiëren, heel 

veel lachen, samen huilen. Wat zal ik het werken met jullie ongelooflijk 

missen, maar wat ben ik een gelukkig mens dat jullie mijn vriendinnen 

willen zijn. Als mijn promotie plaatsvindt, weet ik eindelijk wat er uit jullie 

‘bolle buiken’ is gekomen. 

Hanneke Bakker wat hebben wij veel samen gevochten. Het 

sneeuwde regelmatig aan mijn bureau, maar wat deden we dat met 

overgave, kracht en passie. Overigens ook het feit dat we nogal eens de 

slappe lach krijgen heeft me vaak door wat mindere periodes 

heengesleept. 

Leo van Eykern, groot uitvinder, nog nooit was ik zo’n slimme en 

gedreven ‘self made man’ tegengekomen. Het verbaast me geenzins dat 

het bedrijf wat je nu hebt gestart zo goed loopt. Je bent zakenman, maar 

bovenal een mens met gevoel voor rechtvaardigheid. Ik dank je dan ook 

hartelijk voor alle steun en inzichten, voor de mooie algoritmes voor de 

EMG-analyses en de mogelijkheid mijn gal te spugen als ik het even niet 

meer zag zitten. 

De rol van secratresses wordt vaak zwaar onderschat. Een echte 

secratresse is echter onmisbaar, weet alles wat er speelt en ondersteunt je 

waar ze kan. Loes de Weerd is zo’n secratresse. Loes je bent geweldig en 

ik nomineer je bij deze als secretaresse van de eeuw! 
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In de jaren dat ik op de ON werkte zijn er steeds meer projecten 

bijgekomen. Jolanda, Karin, Kirsten, Hylco en Lieke wil ik bedanken voor 

het er zijn als collega, de koppen koffie en het bijkletsen, maar ook voor de 

inhoudelijke discussies over de meest uiteenlopende onderwerpen. Jeroen 

met jou heb ik maar kort gewerkt, maar ik heb er van genoten. Michiel ook 

bedankt en veel geluk en gezondheid voor je gezin gewenst.  

Ook aan alle studenten die op één of andere manier een bijdrage 

hebben geleverd aan mijn proefschrift, ben ik veel dank verschuldigd. 

Bovenal natuurlijk dank aan alle ouders en hun kindjes, die keer op keer 

voor het onderzoek naar het UMCG kwamen. 

 

Als je met iemand verder gaat dan komen er vaak mensen uit zijn verleden 

bij in je omgeving. Wilko en Mark, jullie zijn mensen waarmee ik een band 

heb opgebouwd op de bestaande fundamenten van jullie contact met Jim. 

Toch is mijn gevoel niet minder gemeend of oprecht als ik jullie bedank 

voor jullie luisterend oor, scherpe opmerkingen en vooral veel humor. 

Af en toe loop je in je leven tegen personen aan die een klikken met 

jou en je situatie. Jos en Miranda, het begon met een discussie over huur 

van dorpshuis voor de dartclub en het monde uit in respect, waardering en 

vriendschap. Mier, ik geniet als wij samen aan onze sites bouwen met veel 

thee en koekjes. Jos, ik neem je nooit serieus, soms kan er iets heel 

pakkends uit je mond rollen, maar natuurlijk heb ik geleerd een man met 

twee verschillende sokken nooit te vertrouwen. 

Iedere dinsdagavond train ik theatergroep Pro Bono, de mensen die 

ik daar nog niet van genoemd heb wil ik hier bedanken. Janet, Grietje, Co, 

Ineke, Inno, Loes en Els bedankt voor iedere dinsdag ontspanning en 

plezier. 
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Ook zijn er mensen die een standbeeld verdienen, omdat ze iets voor je 

doen wat een grote verantwoordelijkheid met zich meedraagt en niet in 

geld is uit te drukken. Jan en Anneke, al die uren opvang van mijn 

kinderen, maar ook de logeerpartijtjes, vakanties en niet te vergeten de 

maaltijden voor het gezin, waarvan de moeder nu eenmaal niet zo’n goede 

kok is. Het heeft ons heel wat diepvries pizza gescheeld. 

Als we dan toch praten over mijn minder talentvolle kanten, blink ik 

helemaal niet zo uit in huishouden. Als jullie er niet geweest waren Peter en 

Gerda Peters, pap en mam, dan liepen wij nu in vuile lompen door ons 

dicht geslibte huis. Voor iedere maandag hard werken heel erg veel dank. 

Verder zijn jullie gewoon mijn ouders en ik hou erg veel van jullie. Jullie zijn 

er altijd voor me en geloven in wie ik ben, terwijl ik niet echt in de 

standaarden pas, geloof ik. 

Mijn zonnestralen, Thorvald en Deborah, wat zijn jullie belangrijk 

voor me en wat leer ik iedere dag van jullie. Over ontwikkeling en inzicht in 

patronen. Ja, Deborah laten we alle koeien Boeh noemen, dan kunnen ze 

in ieder geval hun eigen naam zeggen. Lieve kinderen, wees kind zolang je 

kan, in ieder geval tot een jaar of tachtig. 

Tot slot mijn allerliefste: Jim, mijn wereld draait niet zonder jou. 

Hoeveel tijd en inzet heb jij eigenlijk in mijn proefschrift zitten? Hoeveel 

discussies hebben wij gevoerd? Dat valt niet in tijd uit te drukken, maar je 

moet wel gek zijn te houden van een vrouw met piepende oren die 

dwangmatig veel werkt op de meest uiteenlopende uren, in allerlei besturen 

zit en ook nog verwacht dat je keer op keer de mooiste songs voor haar 

componeert. Jij bent er altijd, ik mag je altijd wakker maken, bent altijd 

bereid om te praten, ook jij kan niet koken, maar dat nemen we voor lief. 

Oneindig dank voor de reis, mijn schat, de weg is bijzonder mooi en samen 

worden we nooit te zwaar. 
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