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Dankwoord

Dank aan Ruud Bosscher, die een cruciale rol vervulde door als toenmalig lector de 
start van mijn promotietraject te faciliteren. Ruud is tijdens het hele proces, ook na zijn 
70ste, toen hij terugtrad als copromotor, een steunpilaar geweest. Op bescheiden doch 
duidelijke wijze bleef hij relevante vragen stellen en zette hij de puntjes op de i, zowel 
inhoudelijk als taalkundig. 

Dank ook aan Durk Wiersma, mijn promotor in de eerste jaren die mij de 
mogelijkheid gaf om in Groningen te kunnen promoveren. Zijn kritische ondersteuning 
heeft er voor gezorgd dat er lijn in mijn plannen kwam. Dank aan Robert Schoevers, 
mijn huidige promotor, die bereid was het stokje over te nemen van Durk. Meer evidence 
verkrijgen voor psychomotorische therapie is niet mogelijk zonder mensen als Robert, 
die onderzoek naar wat minder ‘mainstream’ therapievormen  willen ondersteunen. 
Zijn positieve en constructieve feedback, overzicht en brede expertise en zijn vermogen 
om op belangrijke momenten door middel van de juiste interventies artikelen vlot te 
trekken, hebben zeer geholpen om tot een eindproduct te komen!  

Ik prijs me gelukkig dat ik Jooske van Busschbach, die ik leerde kennen bij het 
project ‘Vaktherapie Noord-Nederland’, waar zij aan meedeed in haar hoedanigheid 
van senior onderzoeker bij het Rob Giel Onderzoekcentrum, heb weten te strikken als 
copromotor. De ‘op maat’ begeleiding van Jooske, opvolger van Ruud als lector bewegen, 
gezondheid en welzijn in Zwolle, is voor mij van essentieel belang geweest. Jooske’s 
visie op onderzoek en wetenschap, evenals haar grote betrokkenheid bij mensen met 
langdurige psychische problematiek en bij andere kwetsbare groepen in de samenleving, 
zijn voor mij een inspiratiebron. Mijn dank aan Jooske is groot, en ik verheug mij op 
verdere samenwerking. Copromotor Marijtje van Duijn heeft mij met name statistisch 
en methodisch ondersteund. Ik heb daarin veel geleerd en ben dit aspect van het 
wetenschappelijk onderzoek steeds leuker gaan vinden. Marijtje heeft mij met haar 
duidelijke visie op het belang van transparantie en precisie in het omgaan met data zeer 
beïnvloed. Marijtje is geen statisticus ‘op afstand’, maar leefde en dacht mee met mij en 
mijn onderwerpen. Zij had dus zeker ook een inhoudelijke bijdrage, hoewel ze regelmatig 
benadrukte er geen verstand van te hebben. Dank voor deze onmisbare begeleiding! 
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Dankwoord

Naast bovenstaande ‘officiële’ begeleiders, zijn een aantal andere mensen belangrijk 
geweest in verschillende fasen van het promotietraject en ook hen wil ik bedanken: Liza 
Aerts, Maike Hoek en Marion Beldman die met veel inzet en organisatorisch vermogen 
data hebben verzameld. Zonder hen zouden drie hoofdstukken uit dit proefschrift niet 
geschreven zijn. Marlies Rekkers, die al vele jaren sparringpartner is voor mij waar het 
gaat om het onderwerp lichaamsbeleving. Claudia Emck, die voor mij een voorbeeld was 
in het wetenschappelijk onderbouwen van psychomotorische therapie.  Al heel wat jaren 
profiteer ik van onze uitwisselingen en haar doorzettingsvermogen en hart voor het vak 
zijn een voorbeeld voor mij. Janneke (alias Dr.) Hatzmann die als ‘ervaringsdeskundige’ 
zorgde voor de nodige relativering van het hele promotiegebeuren. Ze toonde zich 
betrokken bij mij en mijn promotiestress, maar zorgde gelukkig ook voor andere 
gespreksonderwerpen. 

Paranimf en naaste collega Janet Moeijes ben ik onder andere dank verschuldigd 
voor de ondersteuning en hulp bij het vrijmaken van de weg voor mijn promotietraject. 
Ook onze uitwisselingen over promotieperikelen en ander leed hebben mij goed 
gedaan. Van het organisatorisch en rekenkundig vernuft van Janet hoop ik nog lang te 
profiteren! Veel dank aan Tineke Kras, lieve vriendin en paranimf, groot netwerker en 
verbinder, die verstand van mij én verstand van data heeft!

Dank aan alle PMT-collega’s waar ik mee samengewerkt heb of nog steeds 
samenwerk, waaronder de leden van de al zeer lang bestaande intervisiegroep 
Amsterdam, de collega’s van de researchgroep PMT van de NVPMT, de leden van de 
werkveldgroep trauma en van de –nog jonge maar veelbelovende– ‘Verandagroep’ Lia 
van der Maas, Tina Bellemans, en Janneke Hatzmann.

Dank aan een aantal mensen die zich niet zozeer met de inhoud hebben bemoeid, 
maar door hun aandacht en betrokkenheid mij hebben geholpen in evenwicht te blijven, 
waaronder Ria Helleman, Lonneke van den Hoonaard, Carry Kappelhof, Henriëtte van 
der Meijden, Hanneke Potman, Mara Smith, Gaby Staudenmayr, José Vissers, Ineke 
van Westrienen, Inge Wiese. Zeer dankbaar ben ik Lucia van der Drift en Onno van 
Schoten ‘for being there’ en voor het meeleven de afgelopen jaren. Zij boden mij, als ik 
het nodig  had, de inspirerende werkomgeving in Andijk.

Dank aan Aleth Bolt en Laetis Kuiper die op professionele en betrokken wijze 
de Engelse teksten verbeterd hebben. En aan Mieke Maassen die me geholpen heeft 
om van de Engelstalige discussie weer leesbaar Nederlands te maken. Cees Boerhout 
dank ik voor zijn hulp, opbeurende woorden en het recente goede voorbeeld. Paulien 
Bladder, secretaresse van Robert Schoevers, wil ik bedanken voor haar snelle, betrokken 
en adequate reacties. Zij zorgde er geregeld voor dat er voor mij toch nog een gaatje in 
de agenda van Robert te vinden was.  
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Zeker ook dank aan Stephan de Groot en Alicia Artenstein, die mij met niet 
evidence-based maar voor mij wel goed werkende benaderingen, respectievelijk 
Alexandertechniek en methode Feldenkrais, zeer ondersteund hebben. 

Tot slot wil ik mijn partner Marie Boomgaard, ook wel bekend als Annemarie, 
bedanken. Voor onnoemelijk veel én voor het aanduiden van SPSS met SBS6, het 
kritisch lezen van met name inleiding en discussie en het maken van de illustraties. 
Zonder jou was het me niet gelukt.
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