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Bij het opzetten en uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek is samenwerken en 

communiceren van groot belang. Toen ik begon aan de onderzoeken voor dit proefschrift, heb ik 

ontdekt dat dit voor mij een van de leuke aspecten van onderzoek is. 

Aan het eind van dit proefschrift wil ik dan ook graag alle mensen die op wat voor manier dan ook 

betrokken zijn geweest bij de onderzoeken, bedanken. 

Allereerst bedank ik mijn begeleiders, promotores professor C.P. van der Schans en professor B. 

Steenbergen en copromotor dr. R. van Wijck. 

Beste Cees, vanaf het eerste moment van onze kennismaking in 2005 viel mij op hoe je 

mogelijkheden en kansen ziet voor onderzoek, en hoe je onderzoek bereikbaar maakt voor de 

directe praktijk. Je vaardigheden om samenwerken te stimuleren en verbindingen te leggen 

tussen onderzoek en praktijk, hebben de basis gelegd voor dit toegepaste wetenschappelijke 

onderzoek. Ik wil je dan ook bedanken voor de kansen die je me gegeven hebt! 

Ik waardeer het vertrouwen dat je in mij en mijn vaardigheden stelde. Ik vind het juist daarom ook 

zo mooi dat je sinds september 2010 hoogleraar en daarmee mijn eerste promotor bent. Ik heb 

ontzettend veel geleerd van je kennis over opzet van onderzoek, je statistische kennis en je altijd 

positieve en opbouwende feedback op mijn artikelen. Het is heel prettig dat je altijd snel reageert 

en feedback geeft. Ik ben blij dat we in de toekomst blijven samenwerken en hoop nog veel van je 

te leren! 

Beste Bert, hoewel je pas vanaf 2009 bij ons onderzoek betrokken bent, heb ik heel veel van 

je duidelijke aanwijzingen geleerd. Ik bedank je voor je open mind voor samenwerken en de 

kansen die je mij met deze samenwerking gaf. Ik ben heel blij met jou als tweede promotor en je 

Nijmeegse en toch ook een beetje Groningse input in het onderzoek. Ik heb heel veel bewondering 

voor jouw kennis en vaardigheden in het schrijven van subsidievoorstellen: van het samen 

schrijven van het subsidievoorstel voor Inzicht heb ik veel geleerd! Maar ook de artikelen waarin 

je hebt meegeschreven, zijn verbeterd door jouw input. Ik ben blij met je inbreng in de General 

Discussion, het is zo echt beter dan het eerst was!

Beste Ruud, jij bent mijn grote inspirator voor het onderwerp van de onderzoeken vanaf 

het eerste begin. Je lezing op de NGBZ dag voor fysiotherapeuten over jouw onderzoek bij 

mensen met lichte en matige verstandelijke beperkingen op het gebied van fysieke fitheid, 

heeft mijn belangstelling gewekt en nieuwsgierigheid geprikkeld. De samenwerking tussen de 

Hanzehogeschool en Bewegingswetenschappen binnen dit onderzoek is heel waardevol en 

vruchtbaar gebleken. Ik heb veel van je geleerd over de inhoudelijke kant van fysieke fitheid, je 

statistische kennis, je kennis van de literatuur en de doelgroep. Je waardevolle opmerkingen 

over de artikelen en de tips voor relevante tijdschriften zijn van onschatbare waarde gebleken. Ik 

hoop dat ik nog gebruik mag blijven maken van je expertise! Bijzonder was de rol die Fleur, jouw 

dochter, aan het eind van het promotietraject nog speelde. Zij heeft niet alleen verschillende 

stukken gecorrigeerd op Engels, maar ook samen met jou en mij meegedacht over de inhoud, wat 

een grote meerwaarde bleek! 
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De leden van de leescommissie, professor H. M. Evenhuis, professor C. Vlaskamp en professor G. 

Lancioni dank ik hartelijk voor het beoordelen van het proefschrift, helemaal geweldig dat het zo 

snel kon!

Koninklijke Visio De Brink, haar cliënten en cliëntvertegenwoordigers en al haar medewerkers ben 

ik veel dank verschuldigd voor alle kansen die mij geboden zijn. Ik ben trots op De Brink, omdat 

ze dit onderzoek heeft aangedurfd en mogelijk gemaakt om daarmee extra expertise over onze 

bijzondere doelgroep te vergaren.

Allereerst wil ik dan ook onze cliënten heel hartelijk bedanken voor het meedoen aan het 

onderzoek en de grote groep cliëntvertegenwoordigers voor het toestemming geven hiervoor. Ik 

vond het vertrouwen dat men hiermee in mij stelde hartverwarmend! Ik geniet nog iedere dag van 

het werken met onze bijzondere doelgroep! 

Gini Verheggen, eerst als collega fysiotherapie, later als manager, heb jij dit onderzoek altijd 

ondersteund en toegejuicht: ‘Ga dit project maar trekken’, was toen je advies waar ik nu nog heel 

blij mee ben. Loes Hogenhuis, manager van het Expertisecentrum van De Brink, ik heb enorm 

veel bewondering voor de wijze waarop jij het expertisecentrum van De Brink hebt vormgegeven, 

opgebouwd en uitgebouwd. Je bent ontzettend goed in het leggen van verbindingen en in het 

faciliteren van werkzaamheden van professionals. Samen met Ymkje de Vries, coördinerend 

begeleider van het Expertisecentrum, vormde je een super goed team. Ik heb met heel veel 

plezier met jullie samen gewerkt. Bedankt voor alle kansen en het plaveien van de weg! 

Sanny van der Steen, mijn begeleider tijdens de laatste twee jaren van het onderzoek, jouw 

begeleiding vormde een heel waardevolle aanvulling, van je goede ideeën en het inhoudelijk 

meedenken heb ik veel geleerd! Dank je wel! Ik ben je ook heel dankbaar voor je inzet voor mijn 

vervolgtraject bij Koninklijke Visio. Voor de manier waarop je dit hebt voorbereid heb ik grote 

bewondering. Ook KEI wil ik bedanken voor het waarborgen van de voortgang van het onderzoek 

de afgelopen twee jaren. 

Jo Triepels, eerst in de Raad van Bestuur van De Brink, nu van Koninklijke Visio, ik dank jou 

allereerst heel hartelijk voor je inzet voor dit onderzoek en je inhoudelijke interesse, en ten 

tweede voor je visie op de toekomst van onderzoeksmogelijkheden binnen Koninklijke Visio en de 

mogelijkheden die je mij hiermee biedt. 

Lex van Hemert, directeur van De Brink, ik bedank jou voor de wijze waarop je het onderzoek hebt 

ondersteund en ook nu nog het vervolg ondersteunt en faciliteert. 

De managers van de woningen en dagbesteding wil ik bedanken voor alle support en zinvolle tips 

bij het uitvoeren van de onderzoeken. De medewerkers Wonen en Dagbesteding hebben veel werk 

voor het onderzoek verzet in de vorm van invullen van allerlei vragenlijsten, feed back geven, 

meedenken met plannen van onderzoeken en niet te vergeten het begeleiden en geruststellen van 

de cliënten, bedankt hiervoor! En jullie zijn nog niet van me af! 
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Voor de collega´s van beweging, Janine Wolting, Eric van Gelderen, Henny Honebeek, Jackie 

van Dalfsen, Marjan Gritter, Marije Warners en vervangers heb ik tijdens het onderzoek nog meer 

bewondering gekregen dan ik al had: dankzij de vanzelfsprekende en uitlokkende begeleiding van 

alle cliënten tijdens toch vaak spannende testen zijn de onderzoeken succesvol en uitvoerbaar 

gebleken. Ik weet wel dat jullie af en toe zuchtten als ik weer aankwam met een onderzoek, maar 

jullie hebben het steeds klaar gespeeld om ieder onderzoek tot een succes te maken. Bedankt! 

Jullie kunnen trots zijn op jullie expertise en het is goed dat jullie dit blijven uitdragen! 

En dan mijn collega’s van fysiotherapie, Gineke Hanzen, Peter Dijkhuis en Jetty Mensies, heel heel 

hartelijk dank voor deze kans die jullie mij zo van harte gunden en ook voor alle ondersteuning, 

support, de luisterende oren en humor. Ik tref het maar enorm met zulke collega’s. Jullie hebben 

meegedacht en meegewerkt met het onderzoek, studenten ingewerkt, heel veel namen van 

studenten getracht te onthouden en het kantoor gedeeld met ze. Maar zeker ook hebben jullie 

bijgedragen aan de inhoud en de vorm van de onderzoeken. Ik had jullie graag alle drie als 

paranimf gekozen. 

Theo Kiestra, wat heb ik veel van jou geleerd, ik herinner me nog de eerste gesprekken over de 

cliënten in jouw kamer in de Boerderij toen ik net begon bij De Brink. Van jou heb ik de betekenis 

van een meervoudige beperking geleerd. Daarnaast heb je een waardevolle bijdrage geleverd aan 

de eerste artikelen op het gebied van statistiek. Heel hartelijk dank voor alles!

De collega’s van orthopedagogiek wil ik heel hartelijk danken voor de inhoudelijke support en 

het steeds weer kijken naar lijsten met cliënten om contra-indicaties te bepalen. Ik wil graag met 

name Mariska van Panhuis noemen, die vanaf het begin betrokken is geweest bij de onderzoeken 

en adviseerde om de motoriek van de cliënten naar GMFCS niveaus in te delen. 

Ook de Artsen Verstandelijk Gehandicapten, Jeroen Auener en Marijke Nieberg hebben erg 

bijgedragen aan de inhoud van de onderzoeken. De medische contra-indicaties zijn zo heel goed 

verwoord en staan in alle artikelen vermeld. 

Jeromia Kramer, diëtiste, heeft meegedacht over en meegeholpen met alle onderzoeken op het 

gebied van lichaamssamenstelling. Jeromia, het was heel leerzaam om jouw relativerende visie op 

de onderzoeken te horen, dank je wel! 

Herman Bezema, jou wil ik van harte bedanken voor het aanvragen en verkrijgen van de twee 

subsidies die de eerste twee jaren van dit onderzoek hebben mogelijk gemaakt. Joke ter Maat, 

Henny Kannegieter, Janny de Vries en Janny Merema, ik wil jullie allen heel hartelijk danken voor 

alle ondersteuning. De samenwerking met jou, Marjan van Slageren, heb ik als heel bijzonder en 

inspirerend ervaren, dank hiervoor! 

Het lectoraat van de Hanzehogeschool wil ik bedanken voor de uren die ik in het onderzoek 

mocht steken. De contacten met de collega´s van de onderzoeksgroep zijn heel waardevol en 

leerzaam. Er heerst een prettige werksfeer in de onderzoekskamer en ik vind het altijd gezellig 

en inspirerend om hier te komen werken. Het is heerlijk om van gedachten te wisselen met en 

vragen te kunnen stellen aan mensen die zoveel kennis van zaken hebben en hetzelfde proces 

doormaken. 
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Judith van der Boom, dank je wel voor al het ondersteunen, het maken van afspraken en het 

meedenken met de verschillende regelzaken. Het is heerlijk om zo’n rustgevende vraagbaak te 

hebben en ik vond het vooral ook gezellig om af en toe even aan te wippen en een praatje te 

maken! 

Ik ben veel dank verschuldigd aan alle studenten van verschillende opleidingen van de 

Hanzehogeschool, fysiotherapie, voeding- en diëtetiek en sportstudies, die een bijdrage aan het 

onderzoek hebben geleverd. Alleen met jullie hulp was het mogelijk om zoveel werk in zo korte 

tijd te verzetten! Een paar voorbeelden: het maken van planningen, meedenken over protocollen 

van de testen, het uitvoeren van testen en metingen in samenwerking met de afdeling beweging, 

invoeren van data in SPSS. Irma Evenhuis, jij hebt als eerste studente een wel heel wezenlijke 

bijdrage aan het begin van het project geleverd. 

De samenwerking met de faculteiten bewegingswetenschappen en orthopedagogiek van de 

Rijksuniversiteit heeft een bijdrage aan de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek 

geleverd, ik ben heel blij met de hulp van de studenten van deze faculteiten, hartelijk dank!

Wim Krijnen, jou wil ik heel hartelijk danken voor je vakkundige hulp bij de statistiek van twee 

artikelen. Geweldig hoe je steeds zo snel reageerde, maar ook het antwoord voor de reviewer zo 

goed verwoordde! Roy Stewart, van jou heb ik veel geleerd over multilevel analysis, het was mooi 

dat je zoveel geduld met mij had, bedankt! Daarnaast heb je ook nog waardevolle analyses voor 

me uitgevoerd. Het was altijd heel gezellig om met je te bellen!

Familie en vrienden, jullie zijn zo belangrijk voor mij, dat heb ik de afgelopen jaren goed gemerkt. 

Het is heerlijk om successen en kleine tegenslagen te kunnen delen. Heel erg bedankt voor even 

een luisterend oor, maar ook voor alle afleiding, die minstens net zo belangrijk is. Een korte 

opsomming: Leuke familiebijeenkomsten met Kerst. Met Marga en Theresa weekendjes weg, 

naar de pizzeria en samen kopjes koffie drinken en vooral veel kletsen! Janny, altijd even gezellig 

kletsen bij een kop thee of een wijntje, bijzonder dat jij het proefschrift zo mooi hebt gemaakt. 

Akke, jij bent altijd zo positief en enthousiast, leuk om van alles uit te wisselen over onze kinderen 

en ons werk. Mirjam, heerlijk om tijdens het lopen te kletsen en vooral te lachen en zo het hoofd 

weer leeg te maken!

Papa en mama Heiligers, geweldig en hartverwarmend hoe jullie me in jullie gezin hebben 

opgenomen. Jullie zijn heel bijzonder! Wat missen we je allemaal mama en wat ongelofelijk 

jammer dat je er niet meer bij kunt zijn.

Papa en mama Waninge, wat ben ik ontzettend blij met jullie. Jullie onvoorwaardelijke liefde en 

zorg vormen een heel belangrijke basis! Het is heel geweldig hoe jullie altijd voor ons klaarstaan 

en ik ben ook heel erg trots op jullie! 

Jelmer, Robbin, Demi en Kuki: ik ben ontzettend blij met en trots op jullie! Ik weet dat jullie soms 

niet snappen waar ik toch allemaal mee bezig ben. Sorry als ik weer eens met mijn hoofd niet 

helemaal bij jullie was, evengoed was ik met mijn hart er altijd wel!



174  |  Dankwoord

En dan Rudy, liefste, hoewel je niet in het boekje genoemd wilde worden, hoor je er natuurlijk als 

geen ander in. 

Jij hebt vanaf het begin al mijn verhalen aan moeten horen en had steeds een luisterend oor 

voor de hobbels die op het pad kwamen. Heerlijk om met jou te kunnen praten over onze cliënten. 

Je zegt steeds dat je niets hebt bijgedragen, maar door mijn gesprekken met jou en je kennis 

van onze doelgroep, kwamen de ideeën over de uitvoering van de onderzoeken. Ook je visie op 

lichamelijk actief zijn van de cliënten, die je steeds dagelijks in praktijk brengt, en je creativiteit 

daarin, vormen een voorbeeld: mogelijkheden zien in plaats van beperkingen, dat heb ik van 

jou geleerd. Ik hoop op nog vele gesprekken, waarin we het over participatie van onze cliënten 

hebben!
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