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In the last decades the general perspective on health, and also in sports injury rehabilitation, 
has shifted from a unidimensional biomedical perspective toward a multidimensional 
biopsychosocial one. In recent years the amount of literature on patients’ psychological 
responses to injury during rehabilitation and the influence on return to sports (RTS) − in 
particular following anterior cruciate ligament (ACL) injuries − has increased, but there 
is a lack of studies on this topic regarding other sports injuries. Despite this recognition 
in the field, there is also a lack of studies on the contribution of psychological factors to 
pain, dysfunction and outcome in lower limb tendinopathy, and there is a clear gap in the 
literature regarding the role of psychological factors in the recovery from Achilles tendon 
rupture. 

The general aim of this thesis is to increase the knowledge on psychological factors 
during rehabilitation of Achilles tendinopathy (AT), patellar tendinopathy (PT) and 
Achilles tendon rupture (ATR), and to assess the validity, reliability and responsiveness 
of patient-reported outcome measures (PROMs) that assess psychological readiness 
and confidence to RTS participation. The first part of this thesis focuses on translating 
and evaluating clinimetric properties of questionnaires for psychological readiness and 
confidence to RTS (Chapters 2-4). The second part aims to study various psychological 
factors during rehabilitation of patients with AT, PT or ATR, and to explore the association 
between these psychological factors and functional outcome and participation in sports 
(Chapters 5-6).

Chapter 1 introduces two theoretical models that have been published in the last two 
decades about biopsychosocial factors affecting sports injury rehabilitation outcomes 
and psychological responses during the rehabilitation process. Current knowledge 
on psychological responses during rehabilitation after several sports injuries and the 
influence of psychological factors on RTS are presented, followed by an overview of 
the different PROMs to assess psychological readiness to RTS. Current insights into 
the psychological factors in patients with AT, PT and ATR are discussed after a short 
introduction to these injuries.

In Chapter 2 the ACL-Return to Sport after Injury (ACL-RSI) scale is translated from English 
to Dutch according to international guidelines, and its construct validity and reliability are 
studied. The ACL-RSI measures athletes’ emotions, confidence in performance, and risk 
appraisal in relation to RTS after ACL injury. According to the guidelines proposed by 
the COnsensus-based Standards for the Selection of health Measurement INstruments 
(COSMIN) initiative, construct validity of the questionnaire is determined by evaluating 
its structural validity and by hypothesis-testing, and reliability is assessed in terms of 
internal consistency, test-retest reliability and measurement error. The ACL-RSI shows to 
be a valid and reliable questionnaire to assess psychological readiness to resume sports 
among Dutch-speaking patients after ACL reconstruction. 

Chapter 3 describes the study into validity, reliability and stability of the Dutch version 
of the Injury-Psychological Readiness to Return to Sport (I-PRRS) scale. The I-PRRS 
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assesses the psychological readiness of injured athletes to resume sports participation, 
irrespective of type of injury, thus offering the possibility to compare different patient 
groups. The Dutch I-PRRS shows sufficient validity and reliability to assess psychological 
readiness to resume sports among Dutch-speaking patients after ACL reconstruction. 
Stability, the agreement on test and retest calculated for each item of the questionnaire 
separately, appears insufficient due to the presence of unstable items in the I-PRRS. 
Hence the recommendation is to use only the I-PRRS total score.

To determine whether the Dutch versions of the ACL-RSI and I-PRRS are suitable to detect 
clinically important changes over time, a study is conducted to investigate responsiveness 
of these two questionnaires (Chapter 4). Responsiveness is defined as the ability of 
a questionnaire to detect clinically important changes over time. Here responsiveness 
is studied in 70 patients after ACL reconstruction using both the distribution-based 
method and the logistic regression-based method. The responsiveness of the ACL-
RSI and I-PRRS scales seems to be insufficient to detect changes in confidence over 
time with regard to sports resumption in individual patients after ACL reconstruction. 
However, at the group level responsiveness seems sufficient, so both scales can be used 
to investigate the effectiveness of interventions at the group level.

The second part of this thesis starts in Chapter 5. This chapter describes a cross-
sectional study examining psychological factors during rehabilitation in patients with AT 
or PT as well as the association between these psychological factors and tendinopathy 
severity, sport participation and performance, and satisfaction with activity level and 
tendon function. In this study, 119 patients diagnosed with AT or PT completed a set 
of PROMs regarding psychological factors and functional outcome. Psychological 
readiness and confidence to return to sports (measured with I-PRRS) and pain 
catastrophizing (PCS) were significantly associated with tendinopathy severity (modified 
VISA), sports participation (OSTRC-O), and satisfaction. Kinesiophobia (measured 
with TSK) and the importance to patients of returning to pre-injury activity levels were 
significantly associated with sports participation and satisfaction. This study provides 
evidence for impairments in psychological factors during rehabilitation of patients with 
AT and PT. Most investigated psychological factors were associated with tendinopathy 
severity, function, participation and satisfaction. Practitioners should aim to recognize 
patients with lack of psychological readiness to return to sports and also patients with 
kinesiophobia or catastrophizing thoughts when experiencing pain. Longitudinal cohort 
studies are required to investigate the predictive value of baseline psychological factors 
as well as the effectiveness of counselling on long-term clinical outcome.

To gain insight into the changes in psychological factors during rehabilitation after ATR 
and to explore the association between those psychological factors and functional 
outcome 12 months after ATR, a multicenter prospective cohort study was conducted 
(Chapter 6). Fifty patients clinically diagnosed with ATR completed PROMs assessing 
psychological factors and functional outcome measures at 3, 6 and 12 months post-
injury. In addition, functional tests were administered at 12 months post-injury. Scores on 
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all questionnaires, except motivation, improved significantly between 3, 6 and 12 months 
post-ATR. Motivation scores were high from the start, did not change significantly over 
time, and were highly associated with sports participation and performance. Psychological 
readiness at 6 and 12 months showed significant associations with sports participation 
and performance 12 months post-injury. Kinesiophobia at 6 months was significantly 
associated with symptoms and physical activity 12 months post-injury. It was concluded 
that psychological factors change during post-ATR rehabilitation. Physiotherapists and 
other practitioners can play an important role in recognizing patients with low motivation 
levels, low psychological readiness to RTS, and/or high levels of kinesiophobia at 6 
months post-ATR. Interventions to enhance motivation and psychological readiness to 
return to sports and to reduce kinesiophobia need to be developed and studied for future 
post-ATR patients.

The General Discussion in Chapter 7 provides an overview and discussion of the main 
findings that are presented in the thesis, followed by limitations, future perspectives, 
and suggestions for research, clinical implications and conclusions. Since we are only in 
the early stages of research projects about the role of psychological factors in patients 
with tendinopathy or ATR, more research is needed into psychological factors. Valid and 
reliable PROMs are necessary to assess all these potentially interesting psychological 
factors. New PROMs should be developed and their validity studied, and validity of 
existing PROMs should be investigated in this specific population with tendon injuries. 
Both qualitative research and prospective longitudinal cohort studies are recommended 
to gain understanding of the role of psychological factors in patients with AT, PT or ATR, 
and to aid in the development of interventions to ultimately enhance functional outcome 
and participation.



177176



179178



179178

Samenvatting 
(Summary in Dutch language)
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In de afgelopen decennia is het algemene perspectief op gezondheid, en zo ook op 
sportblessurerevalidatie, verschoven van een eendimensionaal biomedisch perspectief 
naar een multidimensionaal biopsychosociaal perspectief. De laatste jaren is het aantal 
studies naar de psychologische reacties van patiënten op blessures tijdens hun revalidatie 
en de invloed ervan op terugkeer naar sport (‘return to sport’, RTS) toegenomen. Er is 
vooral onderzoek gedaan naar de psychologische reacties na blessures aan de voorste 
kruisband in de knie (‘anterior cruciate ligament’, ACL). Er is echter nog een gebrek aan 
studies over dit onderwerp bij mensen met andere sportblessures. Zo is er een gebrek 
aan studies over de bijdrage van psychologische factoren aan pijn, disfunctie en uitkomst 
bij patiënten met tendinopathie, en is er een duidelijke leemte in de literatuur ten aanzien 
van de rol van psychologische factoren bij het herstel van een Achillespeesruptuur.

Het algemene doel van dit proefschrift is het vergroten van de kennis over psychologische 
factoren tijdens revalidatie van Achilles tendinopathie (AT), patella tendinopathie (PT) 
en Achillespeesruptuur (APR), en het beoordelen van de validiteit, betrouwbaarheid en 
responsiviteit van de door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROM’s) die de 
psychologische gereedheid en het vertrouwen in RTS beoordelen. Het eerste deel van dit 
proefschrift richt zich op het naar het Nederlands vertalen van Engelstalige vragenlijsten 
voor het meten van psychologische gereedheid en vertrouwen in RTS en het evalueren van 
de klinimetrische eigenschappen van deze Nederlandstalige vragenlijsten (hoofdstukken 
2-4). Het tweede deel heeft tot doel verschillende psychologische factoren te bestuderen 
tijdens de revalidatieperiode van patiënten met AT, PT en APR en de associatie tussen 
deze psychologische factoren en functionele uitkomst en sportdeelname te onderzoeken 
(Hoofdstukken 5-6).

Hoofdstuk 1 introduceert twee theoretische modellen die in de afgelopen twee decennia 
zijn gepubliceerd. Eén model betreft een model van de biopsychosociale factoren die 
de resultaten van sportblessurerevalidatie beïnvloeden en het andere model betreft 
de psychologische reacties tijdens het revalidatieproces. De huidige kennis over 
psychologische reacties tijdens de revalidatie van verschillende sportblessures en de 
invloed van psychologische factoren op RTS wordt gepresenteerd, gevolgd door een 
overzicht van de verschillende PROM’s om de psychologische gereedheid voor RTS te 
beoordelen. Actuele inzichten in de psychologische factoren bij patiënten met AT, PT en 
APR worden besproken na een korte inleiding op deze letsels.

In Hoofdstuk 2 wordt de ACL-Return to Sport after Injury (ACL-RSI) schaal volgens 
internationale richtlijnen vertaald van het Engels naar het Nederlands, en worden de 
constructvaliditeit en betrouwbaarheid ervan bestudeerd. De ACL-RSI meet de emoties 
van atleten, het vertrouwen in de prestaties en de risicobeoordeling met betrekking 
tot RTS na een ACL-blessure. Volgens de richtlijnen die zijn voorgesteld door het 
COnsensus-based Standards for the Selection of health Measurement INstruments 
(COSMIN) initiatief wordt de constructvaliditeit van de vragenlijst bepaald door de 
structurele validiteit te evalueren en door vooraf opgestelde hypotheses te testen. Verder 
wordt de betrouwbaarheid beoordeeld voor wat betreft interne consistentie, test-hertest 
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betrouwbaarheid en meetfout. De ACL-RSI blijkt een valide en betrouwbare vragenlijst 
te zijn om de psychologische gereedheid om weer te gaan sporten bij Nederlandstalige 
patiënten na ACL-reconstructie te bepalen.

Hoofdstuk 3 beschrijft het onderzoek naar validiteit, betrouwbaarheid en stabiliteit van 
de Nederlandse versie van de Injury-Psychological Readiness to Return to Sport (I-PRRS) 
schaal. De I-PRRS beoordeelt de psychologische gereedheid van geblesseerde sporters 
om weer deel te nemen aan sport, ongeacht het type blessure, en biedt zo de mogelijkheid 
om verschillende patiëntengroepen met elkaar te vergelijken. De Nederlandse I-PRRS is 
voldoende valide en betrouwbaar gebleken om de psychologische gereedheid om weer 
te gaan sporten bij Nederlandstalige patiënten na ACL-reconstructie te beoordelen. 
Stabiliteit, de overeenkomst tussen test en hertest berekend voor elk item van de 
vragenlijst afzonderlijk, lijkt onvoldoende vanwege de aanwezigheid van instabiele items. 
Daarom is de aanbeveling om alleen de I-PRRS-totaalscore te gebruiken.

Om te bepalen of de Nederlandse versies van de ACL-RSI en I-PRRS geschikt zijn om 
klinisch belangrijke veranderingen in de tijd te detecteren, is er een studie uitgevoerd 
om de responsiviteit van deze twee vragenlijsten te onderzoeken (Hoofdstuk 4). 
Responsiviteit wordt gedefinieerd als het vermogen van een vragenlijst om klinisch 
belangrijke veranderingen in de tijd te detecteren. In deze studie is de responsiviteit 
bestudeerd bij 70 patiënten na ACL-reconstructie met behulp van zowel de methode die 
op distributie gebaseerd is als de methode die op logistische regressie gebaseerd is. De 
responsiviteit van de ACL-RSI- en I-PRRS-schalen lijkt onvoldoende om veranderingen 
te detecteren bij individuele patiënten na ACL-reconstructie. Op groepsniveau lijkt 
de responsiviteit wel voldoende, zodat beide schalen kunnen worden gebruikt om de 
effectiviteit van interventies op groepsniveau te onderzoeken.

Het tweede deel van dit proefschrift begint met Hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk beschrijft 
een cross-sectioneel onderzoek naar psychologische factoren tijdens de revalidatie 
van patiënten met AT of PT, evenals de associatie tussen deze psychologische factoren 
met de ernst van de tendinopathie, sportdeelname en prestatie en de tevredenheid met 
het activiteitenniveau en peesfunctie. In deze studie werden bij 119 patiënten met de 
diagnose AT of PT een aantal PROM’s voor psychologische factoren en functionele 
uitkomst afgenomen. Psychologische gereedheid en vertrouwen om weer te gaan sporten 
(gemeten met de I-PRRS) en catastroferen van pijn (PCS) waren significant geassocieerd 
met de ernst van de tendinopathie (gemodificeerde VISA), sportdeelname (OSTRC-O) en 
tevredenheid. Kinesiofobie (gemeten met de TSK) en het belang dat patiënten hechtten 
aan een terugkeer naar het activiteitenniveau van vóór het letsel waren significant 
geassocieerd met sportdeelname en tevredenheid. Deze studie levert bewijs dat 
psychologische factoren een rol spelen tijdens de revalidatie van patiënten met AT en PT. 
De meeste onderzochte psychologische factoren waren geassocieerd met de ernst van 
de tendinopathie, functie, participatie en tevredenheid. Behandelaars zouden zich moeten 
richten op het herkennen van patiënten met een gebrek aan psychologische gereedheid 
om weer te gaan sporten, met kinesiofobie en/of met catastroferende gedachten bij het 
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ervaren van pijn. Longitudinale cohort studies zijn nodig om de voorspellende waarde 
van psychologische factoren over de tijd te onderzoeken, evenals de effectiviteit van 
interventies op dit vlak ten aanzien van de klinische uitkomst op de lange termijn.

Om inzicht te krijgen in de veranderingen in psychologische factoren tijdens de revalidatie 
na APR en om de associatie tussen die psychologische factoren en de functionele 
uitkomst 12 maanden na APR te onderzoeken, is een multicenter prospectieve 
cohortstudie uitgevoerd (Hoofdstuk 6). Vijftig patiënten die klinisch gediagnosticeerd 
waren met een APR voltooiden PROM’s waarin psychologische factoren en functionele 
uitkomstmaten werden bepaald op 3, 6 en 12 maanden na het letsel. Bovendien 
werden, 12 maanden na het letsel, functionele testen afgenomen. De psychologische 
factoren, behalve motivatie, verbeterden significant tussen 3, 6 en 12 maanden na APR. 
Motivatie was vanaf het begin hoog, veranderde niet significant over de tijd en was sterk 
geassocieerd met sportdeelname en prestatie. Psychologische gereedheid na 6 en 12 
maanden toonde significante associaties met sportdeelname en prestaties 12 maanden 
na het letsel. Kinesiofobie 6 maanden na letsel was significant geassocieerd met 
symptomen en fysieke activiteit 12 maanden na het letsel. Geconcludeerd kan worden 
dat psychologische factoren veranderen tijdens de revalidatie na APR. Fysiotherapeuten 
en andere behandelaars kunnen een belangrijke rol spelen bij het herkennen van 
patiënten met mindere motivatie, verminderde psychologische gereedheid om RTS 
en/of hoge mate van kinesiofobie 6 maanden na APR. Interventies om de motivatie en 
psychologische gereedheid om RTS te verbeteren en om kinesiofobie te verminderen, 
moeten worden ontwikkeld en bestudeerd om voor toekomstige patiënten met een APR 
de revalidatie te optimaliseren.

De Algemene Discussie in Hoofdstuk 7 geeft een overzicht en bespreking van de 
belangrijkste bevindingen die in het proefschrift worden gepresenteerd, gevolgd 
door beperkingen, toekomstperspectieven en suggesties voor vervolgonderzoek, 
klinische implicaties en conclusies. Aangezien we ons in een vroeg stadium bevinden 
van onderzoeksprojecten die de rol van psychologische factoren bij patiënten met 
tendinopathie of APR onderzoeken, is er vervolgonderzoek nodig. Valide en betrouwbare 
PROM’s zijn nodig om potentieel interessante psychologische factoren te kunnen 
beoordelen. Er moeten nieuwe PROM’s worden ontwikkeld en op validiteit onderzocht 
en de validiteit van bestaande PROM’s moet worden onderzocht bij deze specifieke 
populatie met peesblessures.  Zowel kwalitatief onderzoek als prospectieve longitudinale 
cohortstudies worden aanbevolen om inzicht te krijgen in de rol van psychologische 
factoren bij patiënten met AT, PT of APR, en bij de ontwikkeling van interventies die 
uiteindelijk de functionele uitkomst en participatie van deze patiënten verbeteren.
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Hoera, mijn proefschrift is af. Ik ben ontzettend blij dat het zover heeft mogen komen en 
dat alle artikelen reeds gepubliceerd zijn zodat er geen ‘nawerk’ meer te doen is.  Het is 
geen gemakkelijke weg geweest. Het grootste deel van het traject heeft in de vrije avond- 
en weekenduren plaatsgevonden. Zonder mijn promotieteam had dit proefschrift er niet 
gelegen. 

Ik wil iedereen bedanken die, direct of indirect, betrokken is geweest bij en meegeleefd 
heeft met mijn promotietraject. Echter, voordat ik mensen specifiek ga bedanken, 
wil ik eerst alle deelnemers bedanken voor hun medewerking aan de verschillende 
onderzoeken. Het invullen van de vele vragenlijsten wat niet eens bijdraagt aan  het 
individuele herstel, is mijns inziens soms best een opgave. 

Mijn grote dank gaat uit naar:

Mijn eerste promotor, prof. dr. J. Zwerver. Beste Hans, we kennen elkaar nu ongeveer 
20 jaar. Geen van beiden had in de beginfase kunnen vermoeden dat jij nu mijn eerste 
promotor zou zijn. Binnen het Universitair Sportmedish Centrum hebben we een vruchtbare 
samenwerking gehad. Ik heb je toewijding voor patiënten met een sportblessure in het 
algemeen en voor patiënten met een peesprobleem in het bijzonder altijd bewonderd. 
Met jouw onuitputtelijke wetenschappelijke kennis van tendinopathie ben je een autoriteit 
op dit gebied geworden. Jouw klinische blik is  essentieel geweest voor mijn onderzoek. 
Ik hoop dat we in de toekomst opnieuw samen kunnen werken.

Mijn tweede promotor, dr. I. van den Akker-Scheek. Beste Inge, zonder jou was dit 
boekje er niet geweest. Vanaf het allereerste prille plan bij jou in de tuin, na je terugkomst 
uit Schotland, tot aan vandaag hebben we intensief samengewerkt. Je hebt me bij de 
hand genomen door de verschillende fasen van het traject waardoor ik me heb kunnen 
ontwikkelen van beginnend tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker. Met jouw 
kritische blik en scherpe commentaar op ingeleverde concepten weet je telkens weer tot 
de essentie te komen. Ik ben je dankbaar voor de onderzoekstechnische ondersteuning 
maar zeker ook voor je persoonlijke benadering. Bij vragen of problemen kon ik altijd 
langslopen, appen of online afspreken. Altijd hield je ook oog voor het leven naast het 
werk en promotietraject. Ik ben je dankbaar voor deze jaren. Het was hard werken maar 
zeker ook gezellig!

Mijn derde promotor, prof. dr. J.H.B. Geertzen. Beste Jan, ik vond het fijn jou in het 
begeleidingsteam te hebben. Ik bewonder je om je duidelijke taal,  je hulp voor het 
verkrijgen van financiële middelen om onderzoekstijd te verkrijgen op voor mij essentiële 
momenten en je snelle feedback op manuscripten. Ik heb je gedurende dit traject beter 
leren kennen dan in alle jaren die daaraan vooraf gingen. Ik wil je bedanken voor je 
betrokkenheid, empathisch vermogen en advies.

Mijn copromotor, dr. I.H.F. Reininga. Beste Inge, een jaar voorafgaande aan dit promotie-
traject hebben we al eens gebrainstormd over een promotieonderzoek binnen de 
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traumachirurgie. Nu, enkele jaren later, ben ik blij en dankbaar dat je mijn copromotor 
bent geweest gedurende dit sportgeneeskundig promotietraject. Je was mijn rots in 
de branding met betrekking tot statistiek. Jij en Inge van den Akker zijn een perfect 
samenwerkend team. Concept manuscripten waar ik zelf al best tevreden over was, kreeg 
ik na review dikwijls rood gecorrigeerd van jullie terug. De kwaliteit van het manuscript  
werd er echter altijd beter van. Ik ben je dankbaar voor je stimulerende begeleiding, het 
delen van de wetenschappelijke kennis , je oog voor detail en de gezellige meetings.

De leden van de leescommissie, prof. dr. E.A.L.M. Verhagen, prof. dr. N. van Yperen en 
prof. dr. J.N. Doornberg: dank voor het beoordelen van dit manuscript op haar weten-
schappelijke waarde.

Beste Olivier Dams, zonder jouw cohortstudie en dataverzameling bij patiënten met 
Achillespeesrupturen was het nooit mogelijk geweest de psychologische factoren bij 
deze patiënten te onderzoeken. Ik dank je voor de fijne samenwerking, gezelligheid en 
inhoudelijke discussies. Zullen we samen een marathon lopen?

Esther van Veen en Sara van Zalinge, jullie hebben beiden een mooie Stage Wetenschap 
Geneeskunde doorlopen. Ik ben jullie erg dankbaar voor het helpen met statistische 
vraagstukken, zelfs nadat jullie de stage hadden afgerond. Succes met jullie verdere 
carrière.

Lucas Rabello and Hamed Mousavi, together with Olivier, you were the only PhD students 
with whom I could spar during this period. I enjoyed sharing thoughts about research and 
I liked the discussions about cultural aspects. I hope we get to meet again in Brazil or 
Iran.

Alle ex-collega’s van het Universitair  Sportmedisch Centrum: Ron Diercks, Klaus Wendt, 
Riek Dekker, Hans Zwerver, Steef Bredeweg, Inge van den Akker-Scheek, Jan Hamelink, 
Nienke Assink, Martin Brouwer, Ronald Küthe, Jannie Kootstra, Bea Dijkstra, Sjoerdina 
Stelma, Marianne Roossien(†), Bram Bessem, Stijn de Bruijn, Feikje Riedstra, Monique 
Hamstra, Leon Meijer, Mark Korte, Gertjan Hulzinga, AIOS, PhD onderzoekers en anderen: 
het vuur voor sportgeneeskunde brandt in ons allen, de passie blijft ook al gaan we iets 
anders doen. Dank  voor de samenwerking, gezelligheid, uitjes en borrels.

Beste Jasmijn Wieringa, Edwin van Adrichem en Ypie Osinga, dank voor mentale 
ondersteuning in de verschillende fasen van het traject.

Zonder iedereen specifiek bij naam te noemen wil ik het team Fysiotherapie in het UMCG 
bedanken voor de belangstelling en het geduld de afgelopen jaren. In december 2014 
ben ik na 15 jaar gestopt met de bedrijfsvoering om ruimte te kunnen maken voor iets 
anders. Uiteindelijk is het dit promotietraject geworden. Ik hoop nu ook weer tijd vrij te 
kunnen vrijmaken voor de ontwikkeling van de discipline in het geheel. Ik vind het fijn om 
deel uit te maken van dit team!
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Sportievelingen van Groningen Atletiek LA2, de Cortina-groep, Sunday- morning groep 
en de Verbier-groep, dank voor de gezelligheid gedurende de urenlange trainingen en 
duurlopen. Inspanning = ontspanning. De gezelligheid en trainingen hebben me geholpen 
het hoofd leeg te maken.

Lieve Pa en Ma, hoewel jullie het hele traject niet meer meegemaakt hebben weet ik dat 
jullie trots op me zouden zijn. Hard werken om te bereiken wat je wilt is iets wat ik van 
jullie heb meegekregen. Een zo grote uitdaging als deze zal ik waarschijnlijk niet meer 
aangaan. 

Lieve Coen, Hugo, Annemarijn, ik heb genoten van jullie ontwikkeling de afgelopen jaren. 
Gedurende de laatste fase hebben jullie zelfs inhoudelijk meegedacht over moeilijke 
vraagstukken in het proefschrift. Ik ben trots op jullie!

Tenslotte:
Lieve Harriëtte, gedurende enkele jaren was ik vele avonden en weekenden druk met de 
verschillende manuscripten. Jij zet alles in perspectief en maakte me duidelijk wat echt 
belangrijk is. Nu is het eindelijk klaar. Ik kijk ontzettend uit naar onze verdere toekomst!
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