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Dankwoord

Aangekomen bij het laatste en waarschijnlijk meest gelezen deel van dit proefschrift; het 
dankwoord. Er is veel tijd en moeite in dit boekje gestopt door verschillende mensen om 
er een mooi resultaat van te maken. U bent dan ook van harte uitgenodigd om het niet bij 
dit deel van het proefschrift te laten en ook de rest te lezen . 
 Promoveren doe je niet alleen en er zijn dan ook veel mensen bij betrokken geweest 
om dit proefschrift tot stand te laten komen. Voor al die mensen: BEDANKT!!! Zonder 
iemand tekort te willen doen, wil ik graag enkele mensen in het bijzonder bedanken.

Dr. C.J.C. Lamoth; beste Claudine, bedankt voor het vertrouwen dat je me de afgelopen 
jaren hebt gegeven en de kansen die je hebt gezocht. Ik heb veel geleerd van je scherpe 
blik, doorzettingsvermogen, je enthousiasme en ideeën. De laatste loodjes waren zwaar. 
Het was fijn om dan even te kunnen bellen om daarna weer met frisse moed verder te 
gaan. Bedankt!
 Prof. dr. T. Hortobágyi; dear Tibor, thank you for your willingness to always help and 
discuss, it is amazing how quick and thorough your feedback always is. Thank you for your 
contributions to the papers and this thesis!
 Dr. Vuillerme; dear Nicolas, you gave me the possibility to finish my PhD. It was very 
interesting and inspiring to visit your lab and meet the people you ŕe working with. I enjoyed  
my stay in Grenoble and I liked your feedback which often included the motivating ‘bravo’ . 
Merci beaucoup!

Zonder deelnemers waren de onderzoeken beschreven in dit proefschrift niet mogelijk 
geweest. De bewoners, betrokken familieleden en medewerkers van afdeling Den in Old 
Wolde (Oosterlengte), Winschoten, en de afdelingen Morgenster en Tulp in Blauwbörgje 
(Lentis Dignis), Groningen; bedankt voor jullie medewerking, het meedenken en de gast-
vrijheid! 
 Ook alle vrijwilligers die deelnamen aan het onderzoek met de iPod wil ik graag bedanken 
voor het bezoek aan het UMCG. Zonder jullie was dit onderzoek niet mogelijk geweest!

De leden van de leescommissie en de oppositie, hartelijk dank voor uw bereidheid dit 
proefschrift te lezen en te beoordelen en naar Groningen te komen voor de verdediging. 

De betrokkenen in het consortium van het INTERREG IVA project wil ik graag bedanken. 
Léon van Nisselroy en Sander Holterman, het was fijn dat jullie het overzicht wisten te 
bewaren en nieuwe deuren wisten te openen. De medewerkers en bewoners van Old 
Wolde (Oosterlengte), het is bewonderenswaardig hoe jullie van elke dag het beste 
proberen te maken. Medewerkers van Dysi en Avics, het was interessant en leerzaam te 
zien wat er allemaal mogelijk is met technologie. Dr. Jurgen Bauer and Lena, I enjoyed  
the trips to Oldenburg and our cooperation in the Groningen-Oldenburg Fall Study (GOFS)!
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Lisette, Alisa, Danique, Esther, Yvonne en Kim bedankt voor jullie hulp. Leuk dat enkelen 
van jullie het onderzoek voortzetten! 

Collega’s van Bewegingswetenschappen, bedankt voor de fijne samenwerking en leuke tijd 
bij BW! Heren van de technische dienst bedankt voor de ondersteuning tijdens de metingen 
in het lab. Dames van de financiën en het secretariaat jullie weten altijd raad, bedankt voor 
jullie hulp achter de schermen.
 Lieve PhD-ers, bedankt voor de gezellige (wandel)lunches en uitjes! Het was fantastisch  
om drie jaar lang deel te mogen uitmaken van jullie enthousiaste, sportieve en gezellige 
club. Ik heb het erg naar mijn zin gehad, bedankt voor de leuke tijd! 
 Mike, Willem, Gerwin en Menno het was me een waar genoegen om bij jullie op de 
kamer te zitten. Bedankt voor de luisterende oren, het meedenken en de gezelligheid. 
Mike waar ik nog wel eens met de mond vol tanden zit weet jij altijd iets te zeggen. Jouw 
eindeloze kennis van (nutteloze?) feitjes is zeer boeiend en vermakelijk. Fijn dat je vandaag 
naast mij wilt staan als paranimf. Willem, bedankt voor de goede gesprekken en wijze raad. 
Leuk dat je vandaag tegenover mij wilt zitten.
 Maartje, bedankt voor je scherpe blik, je nauwkeurigheid en mooie zinnen. Daarnaast 
natuurlijk voor de gezelligheid op de congressen!

Lieve collega’s uit de Sint Maartenskliniek, ik had me geen warmer welkom kunnen wensen  
dan toen ik bij jullie begon in Nijmegen. Elke dag fiets ik met veel plezier de berg op om er 
samen met jullie weer een mooie (onderzoeks)dag van de maken. Bedankt voor jullie 
betrokkenheid en het meedenken tijdens de laatste fase van mijn promotie.

Beachbabes, ook bij jullie werd ik met open armen ontvangen. Het is fijn om elke week een 
balletje te slaan met jullie in het zand. Bedankt voor de nodige ontspanning!

Kie ze demarreren, fijn dat jullie me uit de wind houden als het nodig is. Bedankt!  

Lieve Aniek, Floortje, Sanne, Sandra, Anniek, Marieke, Nicole en aanhang, bedankt voor 
jullie betrokkenheid, gezelligheid en afleiding. Tussen het promoveren door zorgden jullie 
dat ik de nodige ontspanning kreeg: dagje shoppen of sauna, weekendjes weg, vakantie, 
beachvolleyballen, fietsen en gezellige etentjes en avonden. Het is fijn dat jullie altijd voor 
mij klaar staan niet alleen als het mee zit, maar ook als het tegen zit. Ik ben blij met zulke 
lieve mensen om mij heen!

Familie Schuitert, ook jullie wil ik bedanken voor alle steun, gezelligheid en hulp. Bedankt 
voor het meedoen, meelezen en meedenken! 
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Pap en Mam, ik had me geen beter nest kunnen wensen. Bedankt voor jullie onvoorwaar-
delijke steun en wijze levenslessen. Jullie vinden het belangrijk dat we doen wat we leuk 
vinden, dat we genieten van het leven, het beste uit onszelf halen en niet te snel opgeven. 
Waarbij jullie zelf het goede voorbeeld geven. Het is bewonderenswaardig hoe jullie in het 
leven staan en klaar staan voor de mensen om jullie heen!
 Koen, Marloes, Joost en aanhang, jullie stonden en staan altijd voor me klaar. We hebben 
allemaal onze eigen talenten wat ons tot een goed team maakt. Het is fijn te weten dat ik 
altijd op jullie kan rekenen. Marloes, ook al is onderzoek doen niet zo jouw ding (vind je zelf),  
tof dat je naast mij wilt staan vandaag!
 Lieve oma, je was mijn eerste proefpersoon, samen met papa kwam je naar Groningen  
om het spel te testen dat ik voor mijn afstudeeronderzoek ging gebruiken. Daarmee stond  
je aan het begin van mijn wetenschappelijke carrière. Bedankt voor je interesse en gezelligheid!

Lieve Marijn, je hebt de afgelopen jaren heel wat te voorduren gehad: alles moest zo 
efficiënt mogelijk, op mijn manier en meerdere keren hetzelfde aanhoren of moeten 
vertellen was geen zeldzaamheid (promotiedementie). Bedankt voor je geduld, liefde, 
aanmoedigingen en het schieten van de beren op de weg! Jij maakt mij iedere dag weer 
blij, ondanks je slechte grappen ;-) Met het einde van mijn promotie komt er ook een eind 
aan onze hobby ‘verhuizen’. Bedankt dat je iedere keer met mij mee ging . Ben benieuwd 
wat ons volgende avontuur gaat worden!
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