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Toen ik meteen na mijn afstuderen aan dit project mocht beginnen, had ik geen idee wat me te 
wachten stond. Met enige twijfel over mijn eigen kunnen, maar vol enthousiasme, ging ik het 
avontuur aan. Gelukkig stond ik er niet alleen voor en had ik veel mensen om mij heen die het 
traject een stuk makkelijker maakten. 
 Allereerst ben ik erg dankbaar voor de begeleiding die ik heb gehad van mijn 
(co)promotores. Wiebo Brouwer, Oliver Tucha, Joost Heutink en Bart Melis-Dankers, bedankt 
voor het vertrouwen dat jullie in mij stelden. Jullie hebben me veel vrijheid gegeven in het 
werk, maar voor hulp kon ik altijd bij jullie terecht. In het bijzonder wil ik Joost bedanken voor 
zijn dagelijkse begeleiding. Ik heb enorm veel van je geleerd, onder andere dat als je een vraag 
juist stelt, deze zichzelf vaak beantwoordt. Bedankt ook dat je me erop hebt gewezen dat ik 
fouten mag maken (uiteraard met mate) en dat fouten maken soms zelfs noodzakelijk is om 
verder te komen.  
 Hierbij wil ik ook de leden van de beoordelingscommissie, Georg Kerkhoff, Hans van der 
Steen en Joke Spikman, hartelijk danken. Ook ben ik de subsidieverstrekkers grote dank 
verschuldigd: ZonMw-InZicht, Koninklijke Visio en de Rijksuniversiteit Groningen. Hoofdstuk 5 
kon alleen geschreven worden dankzij de medewerking van het CBR. In het bijzonder wil ik 
Ruud Bredewoud, Jos de Vries en de Deskundigen Praktische Rijgeschiktheid bedanken. 
 Mijn grote dank ook voor de ruim 100 medewerkers van Koninklijke Visio en Bartiméus die 
bij het project betrokken zijn geweest. Ondanks de nodige moeilijkheden die komen kijken bij 
het implementeren van een onderzoeksproject in een revalidatieinstelling is het dankzij jullie 
hulp gelukt om het project van de grond te krijgen. 
 Verder wil ik de betrokken medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen bedanken. 
Dankzij mijn collega’s heb ik het onderzoek met plezier uitgevoerd op de afdeling Klinische en 
Ontwikkelingsneuropsychologie. In het bijzonder wil ik mijn mede-PhD-studenten bedanken. Ik 
heb jullie kunnen raadplegen voor werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde zaken en heb 
veel met jullie gelachen. Grote dank ook aan de Instrumentatiedienst voor jullie hulp bij allerlei 
technische zaken, in het bijzonder aan Mark Span, Pieter Zandbergen, Eise Hoekstra en Jaap 
Ruiter. Ook wil ik Peter van Wolffelaar bedanken voor zijn werk aan de rijsimulator. Verder wil 
ik Jolanda Polling-Oosterloo en Josje de Roo bedanken voor hun hulp en advies bij allerlei 
zaken. Dank ook aan alle masterstudenten die geholpen hebben met de dataverzameling. 
 Uiteraard ben ik ook grote dank verschuldigd aan alle mensen die als ‘proefpersoon’ aan 
het onderzoek hebben deelgenomen. Zonder jullie was er geen onderzoek geweest. Jullie 
beweegredenen om aan het onderzoek deel te nemen waren erg inspirerend. Bedankt voor 
jullie inzet! 
 Elbrich Steegstra, bedankt voor het ontwerpen van de omslag van het proefschrift. Het was 
leuk om met je samen te werken. Ik hoop je snel weer te zien op de volgende Radijsjesdag. 
 Frans en Tineke, ik ben erg dankbaar voor jullie hulp als paranimfen, maar nog meer voor 
het feit dat ik jullie als broertje en zusje heb. Ik kan me geen betere broer en zus wensen. 
Bedankt heit en mem, ik weet dat ik altijd bij jullie terecht zal kunnen. Thuis zal altijd thuis 
blijven. Lieve oma, bedankt voor het bieden van een rustige plek om te schrijven. Ik heb veel 
effectieve uren bij u thuis gemaakt. 
 Daarnaast wil ik alle andere mensen bedanken die tijdens deze periode dichtbij mij 
stonden. Bedankt dat jullie me motiveerden om aan het werk te gaan en bedankt dat jullie me 
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op de nodige tijden van mijn werk hielden. Bij deze ook mijn excuses. Ik was niet altijd 
beschikbaar om bij de picknicktafelgesprekken aan te schuiven, mee te gaan stappen, film te 
kijken, etc., omdat ik aan de laptop gekluisterd zat. Ik hoop de komende tijd weer meer 
aandacht aan mijn omgeving te geven, die bestaat uit zoveel lieve mensen. 
 



 

 
 

  




