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Iedereen die ik hieronder noem en iedereen die ik vergeet te noemen: Bedankt voor alle 
steun die ik heb gehad bij het schrijven van mijn proefschrift en voor de samenwerking in 
de afgelopen jaren.

Klaas, ik ben je zeer dankbaar voor het bieden van de mogelijkheid om te promoveren op 
jouw “bruidsschat”. Jouw volle agenda belemmerde je wel eens in de tijd die je aan onderzoek 
kon besteden, maar tijdens de besprekingen was je altijd even enthousiast. Klaas, ik hoop 
dat je, nu je geen hoofd van de afdeling meer bent, je wetenschappelijke ambities weet te 
verwezenlijken. 

Jan, jij heb ervoor gezorgd dat ik de afgelopen zes jaar bij het Centrum voor Revalidatie heb 
kunnen werken en met veel plezier. Ik kijk terug op een mooie en bijzondere samenwerking. 
De treinreizen die we voor het ORIVO(O) project maakten waren niet alleen gezellig (ik ken 
inmiddels alle ins and outs van de revalidatiegeneeskunde in Nederland), maar ook momenten 
om eens goed op de inhoud te focussen. Jan, ik ken niemand die zo goed in timemanagement 
is als jij. Hoe jij in alle drukte altijd nog wat tijd vrij kan maken is een prestatie. Als nieuw 
hoofd van de afdeling zal deze eigenschap je zeer goed van pas komen. 

Wiebren, ik heb je later in het project gevraagd of je in mijn begeleidingsgroep plaats wilde 
nemen en ben nog steeds erg blij dat je toen “ja” hebt gezegd. De tijd die je vrij wist te maken 
voor een inhoudelijk vraag van mij of een dilemma van andere orde, hebben veel invloed 
op de voortgang gehad. Ook je kennis over bewegingssturing en –registratie heeft veel 
bijgedragen aan de inhoud van mijn proefschrift. Daarnaast heb ik altijd met veel genoegen 
met je over de randzaken kunnen kletsen. 

At, ook jij bent pas wat later in het project actief betrokken geraakt. Ik waardeer je reactie 
op elke technische alinea in mijn proefschrift: “dit klopt niet helemaal, mail maar even dan 
kijk ik er naar”. Van dit aanbod heb ik dan ook ruimschoots gebruik gemaakt. Ook je droge 
humor tijdens de besprekingen heb ik zeer gewaardeerd.

Graag wil ik de beoordelingscommissie bestaande uit prof. dr. J.E.J. Duysens, prof. dr. L. 
Peeraer en prof. dr. J.S. Rietman bedanken voor de tijd die ze hebben genomen om mijn 
proefschrift te lezen en beoordelen. 

Koen Vaartjes en Ben Vorenkamp, jullie hebben een heel belangrijke rol in mijn 
promotieonderzoek gespeeld. De systemen die jullie ontwikkeld hebben zijn de basis voor 
het onderzoek naar vibrerende zolen geweest! Ik ben jullie veel dank verschuldigd. Ben, ik 
hoop dat mijn project een interessante samenwerking met Italië voor je op zal leveren. Wim, 
Wouter en Kimberley, zonder de programma’s die jullie voor mij hebben geschreven had 
ik mijn onderzoek niet kunnen uitvoeren. Dank! Pieter, ik kon altijd bij je binnenkomen 
of het ging om statistiek of het weer, ik heb deze samenwerking erg gewaardeerd. Cojanne, 
dank voor de hulp tijdens het verzamelen van de data voor hoofdstuk 3 en Bart, bedank 
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voor je hulp bij hoofdstuk 5. Ronald, dank voor je hulp bij de metingen voor hoofdstuk 6. 
Natuurlijk wil ik ook alle deelnemers aan het onderzoek bedanken voor de medewerking.

Medewerkers van het secretariaat, eerst Klazina, later Gerlinde en Minanda en al heel lang 
Inge, dank voor al jullie hulp. Medisch secretariaat op de poli, dank voor de lol na de lunch 
als wij onze post, die er nooit was, kwamen halen.

Promoveren kan eenzaam zijn, maar mijn collega-onderzoekers hebben ervoor gezorgd dat 
dit bij mij absoluut niet het geval was. Bedankt Bianca, Rients en Sandra, na een paar maanden 
alleen op een achteraf kamertje was ik erg blij jullie kamergenoot te mogen zijn. Bianca, 
in de vier jaar dat jij mijn kamergenoot bent geweest was het leven een spreekwoordelijke 
“bitterbal”. Ik ben erg blij dat wij elkaar lange tijd hebben kunnen steunen. Rients, jij 
was mijn eerste voorbeeld in het “AIO zijn”. Sandra, ik heb veel bewondering voor je 
doorzettingsvermogen. Ik kijk terug op een mooie tijd, de lunches, koffie, uitjes en grappen 
en ook het napraten na zware besprekingen of andere dingen in het leven met jullie en de 
andere “vakantiegangers” -Anuschka, Carolin, Gerda, Grieke, Jaap, Leontien, Lonneke, 
Marije, Martin, Mieke en Sippie en Wietske- op de derde verdieping. 

Later zijn we verhuisd naar de rest van de afdeling. Dit was niet alleen goed voor de contacten 
met onze begeleiders maar ook voor het “afdelingsgevoel”. De praatjes op de gang met de 
fysio’s, staf, assistenten, Evelien, Jannie, MaJo en de andere medewerkers hebben zeker 
bijgedragen aan een de goede tijd die ik in het UMCG heb gehad.

Henk en Aline, ik kijk terug op een mooie tijd als kamergenoten op de eerste verdieping 
en een prachtig tripje naar Vancouver samen met Helco en Hein. Cowboy Henk, wat weet 
jij veel! Aline, hooguit Sandra kan aan jouw doorzettingsvermogen tippen. Gerda, de ene 
week mijn kamergenoot, de week daarop weer verhuisd (en omgekeerd). Via jou waren we 
altijd op de hoogte van wat er op de afdeling speelde. Mike and Lauren, after spending some 
months alone in our big room, I was happy to have your company. Thanks! Lauren, thanks 
for all the work you did in improving the “written expression” in/of my papers. 

Ook op de eerste verdieping was er “de andere kamer”. Lonneke, het was altijd mooi je 
weekend-verhalen te horen. Martin, oftewel dokter Stenekes, waardering voor jouw andere 
kijk op de dingen. Carolin, dank voor je hulp bij Matlab-zaken. Corine, de korte periode 
als collega vond ik erg gezellig. Ik hoop dat het goed met je gaat in je nieuwe stulpje en als 
moeder. Jaap, via mij aan je baantje gekomen en zelf ervoor gezorgd dat je nu gaat promoveren 
op het MOS project. Goed werk! 

Buiten het werk om heb ik veel lol gehad op het frisbeeveld. GD-ers en ULteam-genoten, 
dank! 

Lieve paps en mams, rest van de familie en Eijgelaars, dank voor al jullie steun en 
interesse.
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Ate, Cornelis en Sjouke, dank voor jullie vriendschap, de vrijdagmiddagborrels en zo veel 
meer. Dat het maar zo mag blijven, ook al wonen we misschien niet meer bij elkaar om de 
hoek. Cornelis en Sjouke, met jullie als paranimfen naast me moet het goed komen. We 
maken er een mooi feest van! 

Lieve Janneke, mijn meisje, ik ben heel blij dat ik met jou dit avontuur heb mogen beleven. 
Op naar het volgende avontuur, samen!
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