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Dank jullie wel 
In 1996 ben ik als kinderarts gaan werken op de afdeling kinderrevalidatie. Vanaf het begin is 

me opgevallen hoe goed men in de revalidatiegeneeskunde subjectieve parameters omzet in 

objectieve doelen van behandeling. Ik heb zelden zulke goede getallen of meetbare criteria 

van een team van behandelaars gezien, zodat het dan ook niet verwonderlijk is dat het 

klimaat en de timing gunstig waren voor onderzoek. De toepassing bij kinderen met 

motorische coördinatie stoornissen en met astma lag voor de hand, vanwege mijn interesse 

in ontwikkelingsproblematiek en chronische aandoeningen en de opdracht bij mijn 

aanstelling om kinderarts te blijven tussen revalidatieartsen.  

Onderzoek doen leidt tot samenwerking met meer partijen dan ik ooit in enige sport heb 

meegemaakt en levert ook veel supporters op. Een woord van dank is op zijn plaats. 

 

Allereerst dank aan professor dr J.H. Arendzen, die mij aanstelde in Beatrixoord op de 

afdeling kinderrevalidatie. Hans, dankzij jou is het klimaat geschapen om revalidatie te 

bieden aan kinderen met chronische aandoeningen. Dit leidde tot het 

longrevalidatieprogramma voor schoolgaande kinderen met astma en tot de diagnostiek en 

behandelingen voor kinderen met Developmental Coordination Disorder. Het aardige was 

dat ik daar van zijn opvolger, mijn promotor, professor dr K. Postema mee door mocht gaan. 

Sterker nog het aanbod werd structureel gemaakt. Klaas, dank, mede namens de kinderen 

en ouders,die voelen dat hun problemen serieus genomen worden. Dank ook aan mijn 

collega’s Kiek de Blécourt en Karel Maathuis, omdat zij mogelijk maakten dat ik mijn 

interesse kon blijven richten op deze doelgroepen, die niet in alle centra prioriteit krijgen.  

Mijn promotor, professor dr P.J.J. Sauer. Beste Pieter, ik weet nog hoe verbaasd ik was dat 

jij, net als ik, de gemeenschappelijke deler kon zien in de schijnbaar niet verwante 

problematiek die ik onderzocht. Dank dat je dat altijd bent blijven zien en me ook zo goed 

hebt geholpen om de taal van de revalidatie weer te vertalen naar die van de kinderarts. 

Door jouw stimulerende begeleiding zijn obstakels steeds overkomelijk gebleken en zijn 

dwarsverbanden naar net buiten de kindergeneeskunde gelegen gebieden geconsolideerd. 

Samen met mijn promotor professor dr E.J. Duiverman, Eric, hebben jullie voor het 

onderzoek rond kinderen met astma de bijdrage van het academische ziekenhuis mogelijk 

gemaakt. De bijdrage vanuit de regio, is geleverd door de kinderartsen werkzaam in Assen, 

Delfzijl en Winschoten. Dank voor jullie bereidheid mee te doen aan onderzoek. 

Als team, hebben Christien van Baak, Elly Beens, Marielle Edzes en Ab Swarts met veel 

enthousiasme het educatie en bewegingsprogramma ontworpen. Jullie persoonlijke invulling 

verklaart een groot deel van het succes van dit programma. Dank jullie wel.  
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Dank aan het team van Oker aanvankelijk onder leiding van mijn copromotor dr C. van der 

Schans. Beste Cees, dank dat je ook na je aanstelling als lector aan de Hanzehogeschool en 

bij de faculteit gezondheidswetenschappen van de universiteit Groningen met me bent 

blijven optrekken. Jammer, dat we die zeiltocht nog niet gemaakt hebben. 

De vragenlijsten en referentie data zijn afkomstig van Hendrik Koopman en Ton Vogels. 

Hendrik, jou ken ik nog van mijn eerste baan als kinderarts in Noordwijk, in de toenmalige 

Buitenkliniek van het academische ziekenhuis Leiden. Het was geweldig na jaren de draad 

weer op te pakken en elkaar zo te vertrouwen.  

Dank aan het DCD team, Frouwien vd Hoek, Margreet Gerding, Yolanda Kraaypoel en Petra 

Wortelboer. Hoe later vermeld, hoe schoner volk. De ruimte die op de afdeling gevonden 

werd voor student-onderzoekers was te danken aan de positieve instelling van het hele 

kinderrevalidatie team, het secretariaat en de coördinatoren Anke Schaafsma en Klaas 

Karst. Bedankt.  

Dank aan dr M.M. Schoemaker, Marina, lector bij de faculteit bewegingswetenschappen van 

de universiteit Groningen, met wie ik de DCD artikelen schreef in een ongehoord tempo en 

stramien. We vormden samen met Suzanne Houwen een “cool” wetenschappelijk trio, van 

wie ik de meest klinische en minst wetenschappelijke was.  

De leden van de leescommissie, prof. dr.J.H. Arendzen, prof dr. S.P. Verloove-van Horick en 

prof. dr. S.A. Reijneveld. Hans, Paulien en Menno, ik wil julie bedanken voor de snelle 

beoordeling van het manuscript en de suggesties, die dankbaar gebruikt zijn ter verbetering. 

Maria Jongsma en Rins Flapper, ik ben blij dat jullie als paranimfen aan mijn zijde staan. 

Maria, jij behoort tot mijn beste vriendinnen met wie ik ernst kan omzetten in plezier, 

hardlopen of schaatsen. Rins, samen opgegroeid, allebei met het vermogen om even de 

echtheid van alledag weg te denken. Jij met creatieve fantasie, taal en cultuur; ik met 

creatieve handvaardigheid en sport.  

Natuurlijk denk ik bij dit dankwoord ook aan mijn ouders. Zij zijn al enige tijd niet meer in 

leven, maar “kijken” nog steeds mee. Zij hebben een eigen weg gestimuleerd. Ieder van de 

acht kinderen is die gegaan met een variëteit aan talenten en met betrokkenheid.  

Aukje en Elke jullie zijn twee schatten van meiden, die mij erg gelukkig maken. Ik ben trots 

op jullie en wens jullie evenveel geluk toe als ik heb.  

Vanzelfsprekend nog Bert. Je was er tijdens de laatste loodjes. Bert, je besteedde veel tijd 

aan intellectuele activiteiten, maar nu komt de tijd van motorische activiteiten. Ook zul je veel 

culinair bezig zijn, kunst kijken en nog liever kopen. Ik kan daar wel van genieten.  

Tot slot, wil ik de ouders en kinderen bedanken, met wie het zo plezierig samenwerken is en 

van wie we zoveel leerden over wat nu feitelijk de relevante problemen zijn die met zelfzorg 

technieken kunnen verbeteren. 




