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Samen met begeleiders en de steun van talloze collega’s, vrienden en 

familie heb ik mijn promotieonderzoek succesvol afgerond. Daarvoor 
wil ik mijn oprechte dank uitspreken. Het liefst zou ik iedereen bij naam 
willen noemen maar het zijn er simpelweg teveel. Een aantal mensen wil 
ik echter persoonlijk bedanken. 

Allereerst mijn eerste promotor, Roelien Bastiaanse. Ondanks onze 
jarenlange samenwerking, was ik aangenaam verrast en zeer vereerd 
toen je de toezegging deed om je als eerste promotor te verbinden aan 
mijn promotieonderzoek. Ik ben je zeer erkentelijk voor de grote bijdra-
ge die je hebt geleverd aan het theoretisch kader van mijn proefschrift. 
Ik bewonder je scherpte en heldere visie op wetenschap.

Dan mijn tweede promotor, Hans Arendzen. Jouw belangstelling 
voor muziektherapie in de revalidatie bestond al lang voor mijn promo-
tieonderzoek. Jij was actief betrokken bij het schrijven van de boeken 
die Madeleen de Bruijn schreef over dit onderwerp en het was dan ook 
vanzelfsprekend om jou te betrekken in mijn promotieonderzoek. Jouw 
bijdrage vanuit de revalidatiegeneeskunde was zeer waardevol. Je rust en 
relativeringsvermogen tijdens soms heftige discussies hebben een con-
structieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Roel Jonkers was mijn dagelijkse begeleider vanuit de universiteit. 
Wij werken al langer samen maar jouw rol als directe begeleider was 
nieuw. Ik heb veel geleerd van jouw kennis over spraakapraxie. Ik kijk 
met veel genoegen terug op de vele discussies die we hadden over dit 
controversiële onderwerp. Naast je vakinhoudelijke kennis deelde je 
ook je ervaring over het vaderschap dat voor mij tijdens mijn promotie 
begon. Toen ik alle mogelijkheden onderzocht om rond de geboorte van 
Job naar een congres in Turkije te gaan, wist jij mij te overtuigen dat dat 
een absurde gedachte was. Uiteindelijk besloten we om een poster te 
maken en jij was ook nog zo genereus om de posterpresentatie te ver-
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zorgen op dat congres. Tot slot kon ik altijd direct bij je terecht wanneer 
ik een teleurstelling had te verwerken. Dat waardeer ik enorm!

De dagelijkse begeleiding vanuit het revalidatiecentrum werd ver-
zorgd door Heleen Reinders-Messelink. Jij hebt me vanaf het begin ge-
steund en het vertrouwen gegeven dat ik het kon. Met plezier denk ik 
terug aan onze uurtjes bij Roy waar ik veel heb geleerd over statistiek. 
Daarnaast gaf je me de ruimte om een eigen invulling te geven aan mijn 
onderzoek en ook jij stond altijd voor me klaar. Je oprechte belang-
stelling beperkte zich nooit tot mijn onderzoek maar onze gesprekken 
waren altijd een combinatie van werk en privé. Ik zie enorm uit naar 
verdere samenwerking binnen Revalidatie Friesland waar we samen het 
wetenschappelijk onderzoek nóg beter verankeren in de organisatie!

Prof. dr. Gerrits, Prof. dr. Code, Prof. dr. Postema and Prof.dr. Maas-
sen kindly agreed to be on my reading committee and attend my defen-
se, for which I would like to thank them. I am grateful for their willing-
ness to read my thesis and give an oral presentation at the symposium. 

Voor het uitvoeren van de studies werd het onderzoeksteam uitge-
breid met Annemarijke Boonstra, Madeleen de Bruijn en Paul Pieter 
Hartman. Vele uren hebben we gediscussieerd over methodologie, re-
sultaten en de conclusies van het literatuuronderzoek en de drie studies 
die we hebben uitgevoerd. We ontdekten dat de culturen binnen taal-
wetenschap en de medische wetenschap verschillend zijn maar dat het 
samenbrengen van deze twee disciplines leidt tot boeiende discussies 
en resultaten. Ik wil alle leden van dit team bedanken voor de bereid-
heid tot het delen van kennis en ervaring. Niet alleen hadden we een 
verschillende achtergrond maar ook een andere werkgever. Uiteinde-
lijk bleek Haren een centrale locatie en vonden we onderdak bij Oker, 
het kennis & innovatieteam van het UMCG Centrum voor Revalidatie 
Beatrixoord. Voor de gastvrijheid bedank ik dr. Ant Lettinga, onder-
zoekscoördinator.
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Met één van de medewerkers van Oker heb ik intensief samenge-
werkt; Judith Feiken. Toen ik bezig was met het ontwikkelen van mijn 
evaluatie-instrument, zat jij volop in de ontwikkeling van het DIAS. We 
namen elkaars testen af en scoorden de responsen van de deelnemers 
aan ons onderzoek. Ik zag een bondgenoot in je want net als ik combi-
neer je het onderzoek met het klinische werk. Jouw kennis en expertise 
over spraakapraxie is enorm en de discussies die we hierover hadden 
(we waren het lang niet altijd eens met elkaar!) hebben mij verdieping 
gebracht in dit boeiend vakgebied. Toen ik nog zoekende was naar waar 
de SMTA nou precies ingreep, was jij een van de eersten die aangaf dat 
het wel eens de spraakapraxie zou kunnen zijn in plaats van de afasie. 
We gaven samen praatjes en bezochten internationale congressen. Ik 
denk met veel plezier terug aan ons tripje in de auto naar Antwerpen! Ik 
hoop dat we nog lang blijven samenwerken.

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn collega’s van Revalidatie 
Friesland. Verschillende logopedisten en muziektherapeuten (van alle 
locaties!) hebben de SMTA behandeling gegeven in de effectstudie. 
Hiervoor moest een onderzoeksprotocol gevolgd worden waarop ik 
streng toezicht hield. Ik realiseer me terdege dat dit extra aandacht heeft 
gevraagd in jullie drukke roosters. Ik heb echter nooit een wanklank 
waargenomen en alleen maar een constructieve houding ervaren, jullie 
zijn toppers! Bovenal waren jullie oprecht geïnteresseerd in mijn on-
derzoek, jullie belangstelling en medeleven was groot (ik heb inmiddels 
een stapel kaartjes voor de momenten waarop ik iets te vieren had maar 
zeker ook wanneer het tegen zat!) en derhalve heb ik veel steun ontvan-
gen. Ik beschouw het als een voorrecht om in zo’n hecht team te werken.

Er zijn echter meer mensen bij Revalidatie Friesland die betrokken 
waren bij mijn promotieonderzoek en die ik bij deze heel hartelijk wil 
bedanken. Ik denk dan aan de raad van bestuur en het managment team 
die mij de kans gaven om me te ontwikkelen in het wetenschappelijk 
onderzoek; een richting die voor een revalidatiecentrum niet vanzelf-
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sprekend is. Ik denk ook aan de research commissie die mijn onderzoek 
steunde. En tot slot de collega’s uit de behandeleenheid die regelmatig 
belangstelling toonden terwijl ik steeds minder in de directe patiënten-
zorg acteerde. 

Veel werk is verzet door studenten van Neurolinguïstiek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en de opleiding Logopedie van de Hanze-
hogeschool Groningen. In het kader van hun afstudeerscriptie hebben 
zij testen afgenomen, uitgewerkt en geïnterpreteerd. Veel dank ben ik 
dan ook verschuldigd aan Line Atsma, Baukje Pijnacker, Anke Naaijer, 
Aniek van Keulen, Nynke Boersma, Tryntsje v.d. Kooy, Wiebke Bengen 
en Femke van Dijk.

Als buitenpromovendus was ik ook verbonden aan de Onderzoeks-
groep Neurolinguïstiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Helaas heb 
ik niet veel bijeenkomsten kunnen bijwonen omdat het nauwelijks te 
combineren was met het werk in Beetsterzwaag. Toch voelde ik me wel 
verbonden met deze groep en heb ik het oefenen van praatjes en het 
meedenken in ieders onderzoek als leerzaam en waardevol ervaren. 
Ook op internationale congressen (met name de Science of Aphasia!) 
kwamen we elkaar tegen en trokken we samen op. Ik dank Rimke Groe-
newold, Laura Bos, Dörte de Kok, Fedor Jalvingh, Djaina Satoer, Tom 
Abouom en Vânia de Aguiar.

En dan mijn paranimfen. Doriene, wat ben ik blij dat ik je heb leren 
kennen, alweer bijna 20 jaar geleden. Ik heb ontzettend veel van je ge-
leerd en ik doe dat nog steeds, je bent een inspirator! Je bent creatief, 
verbindend, constructief en doortastend en dat maakt jou een perfecte 
samenwerkingspartner voor mij. We vinden elkaar in de ambitie om 
uitdagingen aan te gaan en grenzen te verleggen. We hebben samen veel 
meegemaakt en wat mij betreft blijven we dat doen, ook al gaat jouw 
carrière in een andere organisatie verder! Ik voel me vereerd dat jij mijn 
paranimf wil zijn.
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Line, ook jou heb ik als collega leren kennen in het revalidatiecen-
trum. Je kwam als student binnen en inmiddels ben je een belangrijke 
kracht in ons team. Ik was eigenlijk al direct onder de indruk van je 
kwaliteiten. Jij hebt een unieke combinatie van intelligentie, humor en 
sociale sensitiviteit. Jij kan mij de juiste vragen stellen op het juiste mo-
ment, ook op persoonlijk vlak en dat waardeer ik enorm. Ik ben dan ook 
super blij dat je mijn paranimf bent bij mijn promotie!

Tea en Madeleen, eigenlijk is het heel simpel: zonder jullie was dit 
proefschrift er nooit geweest! Ongeveer 15 jaar geleden hadden jullie 
het briljante idee om logopedie en muziektherapie te combineren. Uit-
eindelijk is het uitgegroeid tot een programma dat in heel Nederland 
wordt gebruikt, internationale erkenning heeft en ook in de weten-
schappelijk belangstelling staat. En dat allemaal dankzij jullie! Daar ben 
ik jullie uiteraard ongelooflijk dankbaar voor! Tea, ik heb ontzettend 
veel respect voor jouw enorm groot hart voor de patiënt. Jij weet als 
geen ander mensen te ‘raken’ en hebt altijd oog voor de mens achter de 
patiënt. Madeleen, wat hebben we veel uren doorgebracht in jouw tuin 
voor het review artikel! Samen artikelen lezen, beoordelen en beschrij-
ven. Jouw gedrevenheid is onuitputtelijk en inspirerend. Ik heb veel 
van je geleerd over muziek en muziektherapie. Samen hebben we vele 
praatjes gegeven, ook op muziektherapie congressen, een hele nieuwe 
ervaring voor mij! En we zijn nog niet klaar! Ik zie uit naar een nieuwe 
druk van SMTA, op naar de toekomst!

Lieve familie, jullie belangstelling en steun zijn ook zeker helpend 
geweest, zeker in de laatste fase van mijn promotie. In de weekenden gaf 
ik voorrang aan het schrijven en dat maakte dat er geen tijd was voor 
een bezoekje aan het Noorden of voor mij een autoritje naar het Zuiden. 
Jullie hebben altijd begrip getoond voor mijn keuzes en zijn in die zin 
altijd achter mij blijven staan. Dat waardeer ik enorm, dankjewel! Lieve 
pa, helaas kan mijn moeder mijn promotie niet meer bijwonen. Wat zou 
ze trots zijn geweest en wat ben ik dankbaar dat jij er wel bij bent, je bent 
een kanjer!
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Mijn allergrootste dank gaat uiteraard uit naar Elske! Wij leerden el-
kaar kennen vlak voor de start van mijn promotietraject en uiteindelijk 
ben jij ook vanuit Breda naar Groningen verhuisd voor mij. Ik schatte 
in dat het zo’n vijf jaar zou duren maar inmiddels wonen we er veel lan-
ger en hebben we twee schatten van jongens gekregen waar we allebei 
intens veel van houden. Zonder jou was het me niet gelukt om deze 
wetenschappelijke expeditie te volbrengen. Inmiddels ken jij ook alle 
hoogte en dieptepunten die bij promoveren horen. Jouw onvoorwaar-
delijke steun is van onschatbare waarde! Uiteindelijk is thuiskomen bij 
jou het fijnste dat er is!


