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“mission ACComplished” 

Samen hebben we deze klus geklaard en hopelijk zijn jullie allemaal net zo trots als ik! Het 
heeft even geduurd voordat het ProCP doel bekend en “functioneel” was maar dankzij heel 

veel mensen is het doel geformuleerd, aangescherpt, aangepast en BEHAALD! Tijd voor nieuwe 
leuke dingen!

Ik zou graag op deze plek iedereen persoonlijk willen bedanken voor zijn of haar rol in het proces 
maar het is onmogelijk om iedereen bij naam te noemen. Daarom wil ik graag, voordat ik enkele 
mensen persoonlijk ga bedanken, alle brandstofvoorzieners, steunpilaren, feestbeesten, wegvoorbereiders, 
enthousiasmeurs, grensverleggers, ontspanners en vakantiegangers ontzettend bedanken! Zonder jullie 
was het nooit gelukt!

Als eerste wil ik de 44 kinderen, hun ouders en de 172 zorgverleners die deelnamen aan het 
onderzoek bedanken. Zonder spelers geen team! Met een grote inzet en betrokkenheid hebben 
jullie allemaal meegewerkt aan het invullen van de vragenlijsten en de observaties. Boven alles 
hoop ik dat het onderzoek resultaat voor jullie oplevert!

Om dit resultaat te kunnen bereiken hebben vele ProCP-ers zich ingezet. Het zeskoppige ProCP 
kernteam heeft menig probleem opgelost, werkwijze bedacht, discussie gevoerd en alle 22.345 
versies van manuscripten gelezen. Om te beginnen mijn eerste promotor, professor Klaas Postema. 
Beste Klaas, onmeunig bedankt! Ook al vond ik het soms bijna onmogelijk om te verkleinen, 
schrappen, verduidelijken, jij zorgde ervoor dat het onderzoek uitvoerbaar werd. Met een grap 
(waar ik altijd met beide benen in stonk) en altijd betrokken (ook in persoonlijke dingen) kwam 
er voor ieder probleem een oplossing! Daarnaast mijn tweede promotor, professor Han Nakken. 
Beste Han, jij leerde me met voorbeelden uit de praktijk het orthopedagogiek stuk. Met mooie, 
leuke en opvallende anekdotes werd voor mij de probleemstelling steeds weer vanuit een andere 
hoek zichtbaar. Mijn derde promotor, professor Johan Groothoff. Beste Johan, ik ben ontzettend 
blij dat je me hebt willen begeleiden nadat Koop vetrok. Altijd tijd voor een vraag of gesprekje en 
vliegensvlug antwoord op de stukken die ik stuurde. Zelfs in het weekend had je tijd voor ProCP 
en dacht je mee over “project- versnellingstactieken”. Dank daarvoor! Mijn co-promotoren, Heleen 
Reinders-Messelink en Kiek de Blécourt. Beste Heleen, als dagelijks begeleider was je heel direct 
betrokken. Altijd dacht je mee, altijd had je oor voor dingen naast het project en ook al botsten 
we heel af en toe, ons contact is gegroeid tot gezellig, oprecht en intensief. Ik kan zeggen, we zijn 
een teampje geworden! Beste Kiek, jij zorgde vaak voor een relativering van het geheel waardoor 
ik weer met een glimlach verder kon! Ik heb nog erg leuke herinneringen aan mijn eerste congres 
in Oslo en de vele keren dat je gewoon even binnen kwam lopen om te vragen hoe het ging. 
Het zesde kernteamlid, Annemarijke Boonstra. Beste Annemarijke, jij sluit de rij, ik wil je heel 
hartelijk danken voor alle zeer relevante en uitgebreide commentaren (vaak al met een alternatief ) 
op onderzoeksvoorstellen, promotieplannen, operationalisaties en uiteindelijk de manuscripten.

Naast het kernteam waren er vele ProCP-ers die het onderzoek vorm gaven, ondersteunden en 
leuk maakten! Lieve Grieke, jij hebt veel betekend voor het ProCP onderzoek en heel veel werk 
verzet! Leuk dat we afgelopen zomer samen op een congres waren. Helaas geen tropisch oord 
of bruisende wereldstad maar wel een mooie kroon op ons werk! Naast Grieke waren er nog 
twee “toppers”! Lieve Nynke en Barbara, ontzettend bedankt voor al jullie werk en voor jullie 
gezelligheid! Ik beloof…….ooit komen de IPZ-data nog in een artikel (ik zie ons nog zitten met 
de grote kartonnen met teksten en de vele bestanden)! 
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De leden van de beoordelingscommissie, Professor dr. J.G. Becher, Professor dr. M.J. Jongmans 
en Professor dr. C Vlaskamp, wil ik hartelijk danken voor het lezen en beoordelen van het 
manuscript.

Speciaal wil ik hier ook noemen de ProCP- coördinatoren en de deelnemende revalidatiecentra 
en mytylscholen. Beste Jans, Eline en Heleen (Roessingh/ OCR), Nienke en Wytske (Revalidatie 
Friesland/ school Lyndensteyn), Minou en Wilma (Blixembosch/ Mytylschool Eindhoven), 
Marjolijn, Mariette, Esther en Baukje (Sophia Revalidatie/ De Piramide) en Kiek en Willy 
(Beatrixoord/ mytylschool Prins Johan Friso) bedankt voor alles wat jullie geregeld hebben en voor 
jullie betrokkenheid. Ik hoop dat het ProCP vervolgtraject in jullie centra en op de scholen een voor 
jullie merkbaar resultaat oplevert. Ik vond (en vind) het leuk om met jullie samen te werken!

Op deze plaats wil ik ook de eerste ProCP-er, Koop Reynders, bedanken! Beste Koop, bedankt voor 
dit mooie en zeer leerzame project en jou inspanningen en betrokkenheid in de eerste jaren. 

Dan de mannen van de statistiek. Beste Pieter, dank voor het meedenken, oplossen, verder denken 
en je betrokkenheid, maar vooral voor de dansjes op de gang! Beste Roy, Leontien had me al veel 
over je verteld maar je hebt het allemaal waar gemaakt! Dank voor mijn MEGA-bestand en de 
kennismaking met de Multi-level analyses waar ik me in de toekomst nog meer in hoop te verdiepen! 
En om bij het NCG (sorry, tegenwoordig SHARE) te blijven, Truus van Ittersum. Beste Truus, 
jij stond aan de basis van mijn eerste artikel waarvoor je de literatuursearch deed en ook daarna 
bleef je geïnteresseerd. Naast deze Groningse groep was er ook nog een heel belangrijk iemand in 
Nijmegen, Hanneke Meulenbroek. Beste Hanneke, ik kan heel kort zijn, sinds jij de manuscripten 
op Engels corrigeert en de stukken redigeert worden ze geaccepteerd, proefondervindelijk bewezen 
in 100% van de cases, thanks!

Naast de directe ProCP betrokkenen heb ik het netwerk van de kinderrevalidatie in Nederland als 
heel waardevol ervaren. Leuke herinneringen aan gezellige congressen en andere dagen. Speciaal wil 
ik bedanken de PERRIN-groep. Beste PERRIN-ers, de vlieger is mijn inziens een prachtsymbool 
voor de vaak hoog opstijgende ideeën en voeten van de vloer mentaliteit! Bedankt voor het altijd 
meedenken, enthousiasmeren en de kaartjes op soms lastige momenten. Hopelijk komen er nog 
veel congressen met vele vliegers! Marjolijn Ketelaar voor jou een speciaal woord van dank. Dank 
voor al je tijd, je tips en betrokkenheid ook op persoonlijk vlak. Jeanine Voorman, dank voor de 
vele telefoontjes en gezellige mailtjes en kaartjes (ik kom snel een keer langs, ECHT!)! 

PERRIN leidde ook tot mijn contact met Renate Siebes. In vele opzichten een waardevol contact. 
Ha die Ren, nooit gedacht dat die GrUt samenwerking ‘Ut zou worden! Dank voor de leuke 
samenwerking en je goede zorgen! Geniet nog maar even van je rust want………

En naast ProCP nog heel veel meer! Lieve co-aio’s, lieve ex-co-aio’s, lieve kamergenoten, ontzettend 
bedankt! Eerst Leontien, Marije, Rients, Sandra, Wietske, Grieke en Anuschka en nu Juha, Aline, 
Henk, Carolin, Lonneke, Jaap en Gerda, bedankt voor alle koffie, glaasjes water bij tranen, 
uitstapjes, rotopmerkingen, mee-genieten, mee-balen, laminaatvloertjes, theepauzes met lekkers, 
borrels om van alles. Kort samengevat, dank voor de super leuke werkplek die het mogelijk maakte 
dit onderzoek te doen en het vol te houden! Ik hoop dat we elkaar zullen blijven zien! Juha, voor 
jou wil ik graag een stelling toevoegen: “Het leven is een bitterbal, niemand weet hoe die rollen 
zal”! Lieve Leontien, nu het af is hoop ik dat de frequentie van de lunches in Utrecht toe zullen 
nemen. Lieve Sandra, we zien elkaar iets minder maar bedankt voor je vriendschap en dat je me 
aan het “knutselen” hebt gekregen! Lieve Jannie, dank voor al je lieve ondersteuningen en peptalks. 
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Ik weet nu in welke Oostwold ik moet zijn om je op te zoeken! Lieve Marije (en natuurlijk ook 
de twee andere Elf-jes), van collegaatje naar iemand die heel belangrijk voor me is. Dank voor het 
thuisgevoel in Groningen en nog heeeeeeeel veel meer!

Lieve paranimfen, Bar en Chickie, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik jullie moet bedanken! Voor 
jullie beiden geldt, ALTIJD gezellig, ALTIJD feest! Leuke lunches overal in Nederland, lekker 
weekendje weg, een avondje goed stappen en voor iedereen klaar staan, perfecte nimfen (tenminste 
als jullie de ganzenpas nu eindelijk onder de knie hebben) en nog perfectere vriendinnetjes! Tot 
snel, ik heb er nu al zin in!

Dan mijn (onze) vrienden. Hoe vaak hebben jullie niet gehoord…. ik wou dat het af was…..nou….
HET IS AF! Dank voor al jullie steun, relativerende grappen, leuke weekendjes weg, carnavals, 
festivals en andere gezelligheden! 

En voordat ik mijn familie wil bedanken een woord van dank aan mijn bijna-schoon-familie 
(ja, Monique nu is het echt bijna). Lieve van Asseldonkjes, dank voor de gezelligheid en de vele 
bezoekjes in het verre Groningen (“er gaat niets boven Groningen, nee want daar……”). Gelukkig 
hoeven jullie nu niet meer te stoppen voor koffie onderweg! 

Dan last but not least de Nijhuisjes! Lieve Mark, dank voor al je lieve sms-jes en de heerlijke 
ontspanningsmomenten bij jou thuis en bij jouw “tante”! Je bent een voorbeeld voor me, je leert 
me genieten. Lieve Frouk, ver weg maar toch heel dichtbij. Wat ben ik trots op je, je maakt je 
dromen waar (ook al is het soms moeilijk). Een wereld zus! Lieve Maart, al lang geen klein broertje 
meer maar een vent waar je op kan bouwen (letterlijk en figuurlijk)! Je fameuze stevige knuffels 
doen me (vaak) goed! Ongelooflijk bedankt voor de prachtige voorkant van mijn boekje (dat je 
het vol hield!). En broertjes bij deze zwart op wit, morgen hoef ik niets dus ik ga vanavond niet 
eerder naar huis dan jullie. En dan, lieve Pap en Mam, zonder jullie geen boekje! Jullie leerden 
me doorzetten, keuzes te maken en te genieten van de dingen die op je pad komen. Hoe moeilijk 
ik het soms ook vind om het juiste pad te kiezen ik weet dat jullie mee zullen gaan! Dat is een 
heerlijk gevoel. “A person is a person through other people” en ik ben ontzettend blij en trots dat 
ik jullie dochter ben! Bedankt voor mijn heerlijke thuis (nu lekker dichtbij). 

Lieve Edwin, lieve Simply-the-Bestert! In één woord kan ik het echt niet zeggen! Ik denk dat je 
weet dat ik je KEIdankbaar ben voor al je steun, gezellige afleidingen, computerstuff, de prachtige 
opmaak en het vele geduld dat je met me had. Maar waarvoor ik je het meest wil bedanken zijn 
……..al onze specials de afgelopen jaren: The starbucks everywhere, Chicago, Monaco, Nice, 
Mt Robson, de hotsprings, Lake louise, San Gimignano (en de ijsjes), PARIJS (JA in Jardin des 
Tuileries), Boston (en Newbury street), Barcelona, Rome (en hotel Bianca), Concert Coldplay 
(Green Eyes op Alpine Valley) maar ook het skaten en varen in Friesland, het stappen in Amsterdam, 
carnaval in Zijtaart en nog heel veel meer. Laten we deze lijst nog veel langer maken!  




