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Allereerst dank aan mijn promotoren: Prof. dr. Ir. G.J. Verkerke, Prof. dr. K.
Postema en Dr. J.M. Hijmans, van wie ik ontzettend veel heb geleerd.

Hopi Bart, geweldig zo ontspannen als jij kunt zijn. Zelfs wanneer meerdere
afspraken elkaar overlappen word je niet gestrest. Van jou heb ik bijvoorbeeld
geleerd hoe belangrijk een goede planning is. Daarnaast heb je, naast je reguliere
werkzaamheden, zelfs aandacht voor een gezonde levensstijl van je promovendi door
een koolhydraat-arm dieet te introduceren. Of ik hiermee langer en gezonder zal
leven is moeilijk op een wetenschappelijke manier te controleren, maar één maat heb
ik alvast gekwantificeerd: 8% lichaamsgewichtsverlies in drie weken.... dus wellicht
moeten we het studieprotocol nog eens goed controleren.

Ha Klaas, tijd voor Libelle taal! De overtuiging waarmee je één stelling neemt was
een goede leerstoel. Nu valt het zelfs mijn vriend op dat ik eigenwijs ben. Ook vind
ik het bewonderenswaardig hoe je vragen op zo’n manier kunt stellen dat ik op een
later moment weer tot nieuwe inzichten kom. Zo blijkt de vertaling van ‘dokter in de
revalidatiegeneeskunde’ zowel: ‘rehabilitation physician’ (Hoofdstuk 3 ) als ‘specialist
in Rehabilitation Medicine’ (Hoofdstuk 4 ); en niet ‘rehabilitation specialist’ zoals in
het woordenboek. Wat fijn toch dat ik bij het plannen van mijn promotie in juli geen
rekening hoefde te houden met de elfstedentocht.

Hoi Juha, hartelijk dank voor jouw kritische blik op tekst, vertalingen en
interpretaties van resultaten om de meest geschikte bewoording te vinden. Ik heb
veel geleerd onze inhoudelijke discussies. Jouw degelijke tips blijken ook nog eens
grote financiële gevolgen te hebben. Zo ben ik nu al aan de derde dure waterdichte
jas voor de prijs van de eerste bezig.

Dr. P.U. Dijkstra, Meneer de Professor. Beste Pieter, dank voor alle gezellige
lunches met heerlijke fruithapjes toen ik de enige promovendus was op de afdeling. Het
kan nu alleen wel zijn dat mijn collega-onderzoekers, na het lezen van dit dankwoord,
bij een gebrek aan vitamines bij jou voor de deur staan. Ik wens je heel veel fijne
fietstochten samen met Bernarda.

Dank aan alle deelnemers die de zware taak op zich hebben genomen om ADJUST
te testen. In het bijzonder dank aan Bart Oost, zonder wie dit project wellicht niet
eens gëınitieerd was.

Dank aan alle directe collega’s en studenten voor de leuke sociale contacten en
ondersteuning na een wel erg leerzaam projectoverleg of wanneer een artikel weer eens
afgewezen werd: Andreas, Berry, Caren, Carolin, Christian, Daan, Edwin, Esar, Eva,
Franka, Gonda, Iris, Jesse, Katja, Lauren, Laurens, Leonie, Lex, Marieke, Marlies,
Mihai, Mike, Miriam, Morten, Nora, Roy, Sacha, Sandra, Sharon, Sietke, Sietske,
Sjoukje, Sobhan, Tallie en Thijs. Sietke, ik heb erg genoten van alle gezellige etentjes.
In het bijzonder wil ik Roy bedanken voor zijn grote toewijding aan dit project, eerst
als ‘mijn’ student en daarna als collega. Geweldig dat ik jouw idee kon uitwerken en
dat dit ontwerp ons hopelijk beloont met zowel een patent als een publicatie.

Alle indirecte collega’s van de instrumentmakerij: o.a. Wolter, Hans, Jeroen, van
OIM Orthopedie Haren: o.a. Mark, Carmen, Berry de Buiger, en van SPRINT/BME:
Herman en Ed, ik heb ontzettend genoten van jullie betrokkenheid bij dit project!
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Dank aan IGZ voor de oefening in diplomatiek antwoorden. Hierdoor kon, ook
met hulp van Klaas, een boete van e900.000 afgewend worden. Dank ook aan alle
bedrijven en wetenschappelijke tijdschriften met lange wachttijden en afwijzingen
waarvan ik heb geleerd hoe ik rustig een planning bij moet stellen zonder de hoop te
verliezen op een goede afsluiting. Ik verwacht dat deze vaardigheden in mijn verdere
carrière erg nuttig zullen zijn.

Iedereen die ik niet bij naam heb genoemd maar ook een bijdrage heeft geleverd
aan dit project, dank!

Salut, ce faci Katja en Cristian? Wat ben ik blij dat ik jullie heb leren kennen
tijdens dit promotietraject. Ik moest wel even wennen aan alle spontane, agendaloze,
afspraken maar het Roemeense 2-uurtje is wel het andere uiterste. Wat een fijne
reizen en herinneringen hebben we al samen gemaakt en wat mij betreft gaan we nog
veel meer mooie herinneringen maken met een steeds groter wordende familie.

Beste paranimfen: Niels en Steven, heel fijn dat jullie aan mijn zijde staan op deze
mooie dag. Niels, heel veel succes met jouw promotietraject. Ik kijk al uit naar jouw
promotie. Steef, wat is het toch fijn om jouw zussie te kunnen zijn!

Tenslotte wil ik mijn lieve familie (zowel de Wilken- als Meijers) bedanken voor
hun betrokkenheid op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Mam, wat ben je toch
een schat. Aanbieden om de systematische review door te nemen en als suggestie
geven dat er misschien wat meer plaatjes bij moeten zodat de kans op publicatie
groter wordt. Pap, wat heb ik ervan genoten om samen met jou te discussiëren over
technische oplossingen voor ADJUST. Onze hydraulische versie heeft toch mooi het
patent gehaald. Lieve Tim, ongelofelijk dat ik dit proefschrift af heb kunnen krijgen
met jou als vriendje :D. Maar eindelijk is het dan zover. Nu heb ik weer tijd om
samen met jou te klussen aan het huis. Alleen ‘helaas’, of misschien gelukkig, is ons
huis nu klaar. In ieder geval ga ik heel graag samen met jou op naar het volgende
avontuur!






