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Zonder de hulp van velen was het mij niet gelukt dit proefschrift te maken. Ik wil 
iedereen bedanken die direct of indirect heeft geholpen bij de totstandkoming van dit 
boekje. Er zijn een aantal mensen die ik in het bijzonder wil noemen.  

 
Allereerst de drie personen die mijn promotietraject mogelijk hebben gemaakt. Elk 

met een eigen blik op onderzoek, die er samen voor zorgden dat elk studie weer een succes 
werd.  

Prof. dr. C.K. van der Sluis, beste Corry, na mijn wetenschappelijke stage wilde ik 
graag verder met het onderzoek en stuurde ik jou een voorzichtig emailtje of je misschien 
mijn begeleider wilde worden voor een MD/PhD-traject. Je reageerde gelijk heel 
enthousiast en pragmatisch (stuur maar een projectvoorstel!). Zo heb ik je ook door de jaren 
heen leren kennen; veel enthousiasme voor zowel onderzoek als patiëntenzorg, efficiënt en 
recht door zee. Dankjewel voor je begeleiding in de afgelopen jaren en ik kijk uit naar onze 
verdere samenwerking!  

Dr. R.M. Bongers, beste Raoul, Corry en jij vormen samen een heel mooi team. Twee 
verschillende blikken op onderzoek, die elkaar heel goed aanvullen. Jouw input was dan 
ook erg belangrijk voor mijn klinisch geörienteerde studies. Dankjewel  dat je mij kennis 
hebt laten maken met bewegingswetenschappen.  

Prof. dr. M.F. Reneman, beste Michiel, denk je aan FCE, dan denk je aan jou. Samen 
hebben we de eerste FCE gemaakt waarvan de testen zijn aangepast aan een specifieke 
doelgroep en waarbij ook wordt gekeken naar de bewegingen tijdens het uitvoeren van deze 
testen. Ik heb je leren kennen als iemand die graag lacht en altijd in is voor een grap. 
Doordat je in Beatrixoord zat, zag ik je wat minder vaak, maar dat maakte voor je 
betrokkenheid bij het project niet uit.   

 
My first real encounter with research happened under the guardianship of Liselotte 

Hermansson and her team at the Rehabilitation Research Centre of the University Hospital 
Örebro, in Örebro, Sweden. They made me feel very welcome, and did not only teach me 
about research, but also about the Swedish language and culture. Lotti, I would like to 
thank you teaching me the first steps of research and giving me the opportunity of doing 
research in Sweden. Tack så mycket!  

 
Sweden wasn’t the only country I had the opportunity to do research. Andrea Cutti 

and his team welcomed me to INAIL centro protesi in Vigorso di Budrio, nearby Bologna, 
Italy. Andrea, grazie! Thank you for your guidance and the opportunity to perform part of 
my research at INAIL centro protesi. Furthermore, I would like to thank Ilaria for helping 
me settling down at the center and translating many documents. Ilaria, Viviana, Alberto, 
Emanuele, Elisa, Simona, Fabio and Francesco: thank you for introducing me to the Italian 
language, culture and food!  

 
Pieter Dijkstra, Michael Brouwer and Helena Burger, thank you for your collaboration 



  
 

 

and input in several papers. Your input was very much valued! Pieter, bedankt dat ik altijd 
bij je terecht kon voor vragen over statistiek.   

 
I would like to thank the members of my assessment committee, Prof. dr. Sandra 

Brouwer, Prof. dr. Coen van Bennekom, and Prof. dr. Rajiv Hanspal, for reading my 
dissertation. I truly appreciate your willingness to be part of the assessment committee. 
Prof. Hanspal, thank you for taking the trouble of traveling to the Netherlands to be part of 
my thesis defence. It is greatly appreciated!  

 
De onderzoeksperioden zouden niet half zo leuk zijn geweest zonder mijn collega’s. 

Samen lunchen, borrelen, barbecuen en vooral taart eten! De onderzoeksgroep is altijd erg 
hecht geweest en ook na het werk werd regelmatig afgesproken. Lieve Dymphy, Roy, 
Leonie, Katja, Sietske, Eva, Marlies, Jesse, Mike, Paula, Sharon, Sobhan, Marieke, Tallie, 
Sjoukje, Morten, Andreas, Thijs, Hanneke, Laura, Ludger en Aniek, hartelijk dank voor de 
gezelligheid! Dymphy, we begonnen tegelijkertijd op de afdeling en al snel spraken we ook 
na het werk af voor een gezellig etentje. Ik vond het heel mooi om te zien wat een prachtig 
thuis je samen met Tim hebt gecreëerd in Haren. Katja, het was ontzettend leuk om samen 
met jou en Cristian een rondreis te maken door India. Marieke, met jou heb ik een week een 
roadtrip gemaakt in Canada! Wat hebben we prachtige natuur gezien! Tallie, het was 
heerlijk om na een dag co-schappen bij jou aan te schuiven voor een lekkere maaltijd, om 
daarna je onderzoek te bespreken. Bedankt voor je mooie artikel, dat een plek heeft 
gekregen in mijn proefschrift. Sjoukje, je was de eerste student waarvan ik de dagelijkse 
begeleiding op me nam. Dit was een erg leuke en leerzame ervaring! Erg mooi om je te 
zien groeien vanaf de eerste stappen in de wetenschap naar een onderzoeksmaster op dit 
moment. Ik wens je daar veel succes mee! Laura, als student bewegingswetenschappen heb 
je me regelmatig geholpen. Dankjewel hiervoor!  

 
Dat is er nog een belangrijke groep mensen, zonder wie de onderzoeken niet mogelijk 

waren. Ik wil de onderzoeksdeelnemers graag bedanken voor hun inzet! Hun 
doorzettingsvermogen heb ik altijd erg bewonderd. Er is één persoon in het bijzonder die ik 
graag wil bedanken en dat is Bert Pot. Hij is altijd bereid om ons te helpen, hij heeft aan al 
mijn (Nederlandse) studies meegedaan, heeft zijn foto's beschikbaar gesteld voor de 
voorkant van dit boekje en tenslotte heeft hij me laten zien hoe je met een prothesehand 
fitnesst. Bert, bedankt!  

 
Mijn lieve paranimfen, dank jullie wel dat jullie deze taak met zo veel enthousisme 

hebben geaccepteerd en volbracht! Het was ontzettend leuk dit samen met jullie te doen. 
Dorien, friedje, ik ken je al meer dan twintig jaar. In die twintig jaar woonden we soms 
vlakbij elkaar (samen studeren in Groningen!), maar vaker zat er een behoorlijke afstand 
tusen ons. Dat deert onze vriendschap niet; we spreken regelmatig af om te shoppen, 
logeren en brownies te maken. Floor, mijn lieve zusje, ik vind het heel leuk dat je ook bezig 
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bent met een promotietraject, dat maakt het extra leuk dat je nu mijn paranimf bent. Het is 
altijd fijn om samen met jou te ontspannen en leuke dingen te doen! 

 
Mats, Floor en Stijn, wat ben ik blij met jullie als mijn broertjes en zusje!  
 
Lieve pap en mam, dit alles was me niet gelukt zonder jullie. Door jullie 

onvoorwaardelijke steun en liefde heb ik kunnen opgroeien van een klein verlegen meisje 
tot de persoon die ik nu ben. Lieve pap, tijdens die discussies aan de keukentafel had je dan 
toch gelijk: onderzoek doen is wél leuk!  

 
Jelmer, reizen is onze gezamenlijke passie; samen hebben we al 25 steden en gebieden 

bezocht in 9 verschillende landen, en ik hoop dat dit er nog veel meer worden! Ik kijk uit 
naar onze toekomst samen. Lief, bedankt voor je steun en liefde! 
  



  
 

 

  



 

 
  




