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In dit dankwoord wil ik een aantal mensen bedanken zonder wie ik dit proefschrift niet zou 
kunnen hebben geschreven. Gezien de omvang van het evenement en onderzoeksproject 
weet ik niet goed waar te beginnen en realiseer ik me ten zeerste dat dit proefschrift er niet 
geweest was zonder jullie allen. 

Promotiecommissie: Luc, dank voor je rotsvaste vertrouwen, geduld en grote betrokkenheid 
bij dit project. Als verbinder en voorvechter van grootschalige samenwerking binnen de 
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snelle, efficiënte werken en kritische kijk op de zaken. Dit heeft mij geholpen af en toe 
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en ervaring in de praktijk waren van onschatbare waarde. Sonja, hoewel niet officieel lid 
van de promotiecommissie, ben je onmisbaar als ‘deskundige’ op dit project. Dank voor je 
analytische kijk op de zaken en je no-nonsense aanpak. Jullie hebben alle vier, op jullie eigen 
manier, dit project gemaakt tot wat het is geworden. Nogmaals dank!

HandbikeBattle organisatie: zonder Battle, geen onderzoek! Dagelijks bestuur Rogier, 
Abel, Mechteld en Linda. Dank dat jullie deze uitdaging aan hebben willen gaan. Natuurlijk 
ook dank aan de andere leden van de organisatie: Edith, Bas, Ellen, Niek, Manon, Sonja, 
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voorbereiding heeft geresulteerd in veel nieuwe nuttige informatie over fitheid, trainen en 
mentale effecten bij mensen na de revalidatie. 

Alle centra die jaar in, jaar uit hebben meegedaan en data hebben verzameld: Adelante, 
Heliomare, De Hoogstraat revalidatie, Libra Revalidatie & Audiologie, Reade revalidatie & 
reumatologie, Revant medisch specialistische revalidatie, Rijndam Revalidatie, Roessingh 
Centrum voor Revalidatie, Sint Maartenskliniek, Tolbrug Specialistische Revalidatie, UMCG 
Centrum voor Revalidatie Beatrixoord, Vogellanden Centrum voor Revalidatie en Bijzondere 
Tandheelkunde. Dank aan alle bewegingsagogen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en andere begeleiders die betrokken waren bij 
het evenement en het onderzoek. Daarnaast ook dank aan de Raden van Bestuur van alle 
betrokken centra. Geweldig dat jullie het mede mogelijk maken dat therapeuten samen met 
hun revalidanten dit, voor velen belangrijke, evenement kunnen meemaken. 
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wel!
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collegialiteit en gezellige sfeer als ik op de afdeling was. Met speciale dank aan Marika, die 
mij vaak heeft geholpen met het wegwijs worden in de wondere wereld van het UMCG. 

Collega’s van Reade DNS Bewegingslab: Thomas, Sonja, Annelies, Suzanne, Celine, Linda, 
Jasmijn, Dirk, Rafael, Yiming, Vasilis en Bob. Dank voor jullie hulp en gezellige koffiemomenten. 

Daarnaast dank aan alle overige co-auteurs, studenten en AIOS die betrokken waren bij de 
verschillende projecten. Hierbij speciale dank aan Christel, Elsemieke, Suzanne en Mitch 
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minder inhoudelijke gesprekken tijdens onze tripjes, het was hilarisch. 

Hanneke, dank voor je engelengeduld en begeleiding bij mijn eerste stapjes in de wereld van 
het onderzoek in het LUMC. Asbjörn, sidekick van Hanneke, jullie hebben de basis gelegd 
voor mijn interesse in het onderzoek. Dank hiervoor! Ook mijn oud-collega’s van de afdeling 
revalidatie in Leiden en de afdeling neurologie in Gouda wil ik bedanken. De klinische blik en 
vakinhoudelijke kennis die ik mede dankzij jullie heb verkregen, heeft erg bijgedragen aan 
de inhoud van dit proefschrift. 

Rogier (Wiercx), dank voor je uitgebreide interesse in de handbikesport en het HandbikeBattle 
onderzoek. Dankzij jou hebben we veel informatie over het onderzoek kunnen verspreiden 
door het land. 

Kees, zonder jou was ik wellicht helemaal nooit in aanraking gekomen met het handbiken en 
de HandbikeBattle. Dank voor je steun, vertrouwen, betrokkenheid en passie voor het hele 
project. De (soms lastige en onoplosbare) discussies over handbiken en classificatie hebben 
mij geholpen in het kritisch denken en ontwikkelen van onderzoeksideeën. Ik hoop dat we 
dit in de toekomst kunnen blijven doen. 

Mijn paranimfen: Linda en Rafael. Linda, dank voor het aanhoren van mijn eeuwige 
verhalen. Door jou heb ik vele keuzes gemaakt die hebben geleid tot waar ik nu sta. Jouw 
onvoorwaardelijke steun en enthousiasme afgelopen jaren gaven mij het vertrouwen om 
gekke ‘career moves’ te maken en zelfverzekerd het diepe in te springen. Rafael, thank you 
for your unconditional support with everything. You are one of the most knowledgeable, 
kind, loyal and funny guys I have ever met. We surely made unforgettable memories during 
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