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SUMMARY

Engaging in regular physical activity and eating a healthy daily diet are both associated with 
many physical and mental benefits. However, in Western societies, a substantial part of the 
population is not sufficiently active and fails to meet the recommendations of a healthy diet. 
Lifestyle counseling programs seem an appropriate channel for lifestyle promotion in health 
care. Research has shown that physical activity interventions can lead to higher levels of 
physical activity, but many people do not engage in physical activity sufficiently, and do not 
use these interventions. Additionally, the research outcomes on the efficacy of physical activity 
interventions are highly variable, and finding. Effective ways to maintain improvements over 
the longer term still is a challenge. There is a need for understanding inactivity and relapse 
from physical activity, and for theory-based behavior change strategies to facilitate long-term 
physical activity. 

In research, it is agreed that focusing on barriers may be a key factor for facilitating long-term 
physical activity. Several studies have described barriers related to physical activities, although 
a grounded theory is lacking. In chapter 2 a qualitative research was conducted to identify 
barriers inhibiting physical activity, during counseling, among inactive people (N=24). The 
aim of this study was twofold: to investigate which barriers related to their physical activity 
people experience during the first phase of lifestyle counseling, and to construct a grounded 
theory to develop a clustered barrier model related to physical activity. A grounded theory 
was constructed with different types of barriers related to physical activity. This theory seemed 
useful for further research and for coaching practice to systematically explore barriers.

In chapter 3 a quantitative research was conducted to identify barriers to physical activity 
from a social cognitive perspective. The aim of this study was twofold. Firstly, a theory based 
measurement of barrier beliefs on physical activity was developed. Secondly, endorsed barrier 
beliefs in active and inactive people were explored. Additionally, a difference in endorsement 
of barrier beliefs between active and inactive people was measured. A literature search, a 
qualitative study and expert-meetings were conducted to develop a barrier-beliefs survey. 
A cross-sectional study was performed with the developed survey assessing: barrier beliefs, 
intention, perceived pros and behavioral control and leisure time physical activity, in active 
and inactive people (N=266, aged 18-80). The internal reliability and the validity of the barrier-
beliefs survey were analyzed. Data provided a validation of all scales, which were shown to be 
internally consistent. The ranking of the most expressed barrier beliefs in active and inactive 
participants were the same, although significantly more inactive participants endorsed barrier 
beliefs to physical activity. This study developed a social cognitive framework of barriers 
related to physical activity in active and inactive people. Findings contributed to a theory-based 
measurement of barrier beliefs about physical activity and gives insight in causes of physical 
inactivity and relapse. 
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Barrier-belief change strategies were developed in chapter 4. The aim of the study was to 
describe a cognitive theory on motivation and relapse in order to stimulate physical activity and 
prevent relapse, and to explain how different types of barrier beliefs play their role in increasing 
sustainable lifestyle changes. Social cognitive theories and empirical evidence were evaluated 
for developing a theoretical framework and counseling strategies. This study provided a set of 
cognitive and behavioral strategy for practice, aimed at preventing the occurrence of barrier 
beliefs to physical activity. The barrier-belief approach is a way of counseling to stimulate 
engagement in physical activity, which can also be used instantly in the counseling of health 
care practice for healthy people and patients, to facilitate long term physical activity.

In chapter 5 the effects of a barrier-belief counseling intervention (BBCI) on physical activity 
and diet behavior were analyzed. An 18-month multicenter randomized controlled trial was 
conducted with an intervention group (BBCI; N=113) and a standardized lifestyle intervention 
group (SLI; N=91), in thirteen general practitioner practices in the north of the Netherlands, 
in primary care patients (aged 18-70), who were ‘inactive’ and willing to sign up for a physical 
activity intervention. Physical activity (accelerometer and SQUASH), and diet (self-report of 
food servings) were the main outcomes which were measured at baseline and at 6, 12 and 18 
months, and analyzed using a multiple regression analysis. The BBCI was more effective in 
stimulating physical activity compared to the SLI (p<.05): On the short term all physical activity 
outcomes improved (p<.05), on the long term moderate to vigorous physical activity outcomes 
improved (p<.05), all with small effect sizes. No differences between interventions were found 
on diet behavior. The BBCI in primary care improved physical activity compared to the SLI. 
The patient-tailored barrier-belief approach seemed promising for implementation in practice 
to increase long term physical activity. 

In Chapter 6 firstly, the effects of a barrier-belief counseling intervention on existing physical 
activity inhibiting barrier beliefs were investigated. Secondly, the impact of a change in barrier 
beliefs on physical activity and quality of life was analyzed. The data were derived from the 
multicenter randomized controlled trial described above. Barrier beliefs (assessed with the 62-
item barrier-beliefs survey), physical activity (accelerometer and SQUASH questionnaire) and 
quality of life (EORTC QLQ-C30; LASA; Cantril’s Ladder) were measured at baseline and at 6, 
12 and 18 months. Intervention effects on barrier beliefs were analyzed using multiple regression 
analyses, and the impact of changes in barrier beliefs on changes in physical activity and quality 
of life were assessed with multilevel analyses. The barrier-belief counseling intervention was 
more effective in decreasing barrier beliefs compared to the SLI. Multilevel regression analyses 
suggested mediation: A decrease in specific types of barrier beliefs was related to an increase 
of different outcomes of physical activity and quality of life. Lowering specific types of barrier 
beliefs seemed to contribute to an increase of physical activity behavior on the longer term, and 
quality of life. The BBCI was more effective than the SLI in decreasing barrier beliefs, which in 
turn increased physical activity and quality of life (p<.01). The barrier beliefs change strategies 
can be provided in the counseling of physical activity to those who experience barrier beliefs.
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In chapter 7 we aimed to explore firstly, GPś  motivation to refer to lifestyle interventions and 
to investigate the association between GPs’ own lifestyle-behaviors and their referral behavior. 
Secondly, information was gathered on patient indicators in the decision-making process of the 
GPs’ referral to lifestyle interventions. GPs’ referral behaviors were assessed, considering referral 
and self-reported actual referral, and their own lifestyle behaviors (physical activity, diet, being 
overweight). Decision-making regarding referring patients to lifestyle interventions was assessed 
by imposed patient indicators, spontaneously suggested decisive patient indicators, and by case-
based referring (vignettes). To this end, a cross-sectional study was conducted among 99 Dutch 
primary care general practitioners. A substantial group of general practitioners was not motivated 
for referral to lifestyle interventions. General practitioners’ refer behavior was significantly 
associated with their perceived subjective norm, behavioral control, and their own physical 
activity and diet behavior. Furthermore, patient  indicators in referral to lifestyle interventions 
were patients’ somatic states, and patients’ presumed motivation for lifestyle interventions. General 
practitioners motivation and referral behavior might be improved by providing them with tailored 
websites applied for professional guidance primary health care, with support from allied health 
professionals, and with official guidelines for a more objective and systematic screening of patients. 

Conclusions
In the barrier-belief counseling intervention barriers to physical activity were approached as 
beliefs that obstruct the pursuance of a physical activity goal. We call these beliefs barrier beliefs. 
These barrier beliefs, as social cognitive determinants of physical activity, refer to people’s 
mental representations of the causes of not initiating physical activity or relapse from physical 
activity. Patients in primary health care settings expressed numerous barrier beliefs concerning 
physical activity. We showed that barrier beliefs inhibited the participation in physical activities.  
Lowering specific types of barrier beliefs appeared to contributed to increased physical activity 
behavior and an improved quality of life, in the longer term. 

Change strategies, such as used in the BBCI, may be useful in lifestyle interventions to 
facilitate long term physical activity for those experiencing barrier beliefs.  Although we have to 
be careful in generalizing trial findings to the general population, the added value of the barrier-
belief approach, compared to the SLI (which can be seen as usual care), was that it further 
improved physical activity behavior in the longer term, and possibly prevented for relapse. 

Barrier beliefs as a cognitive mechanism influencing physical activity are possibly at play 
in behavior change in many other health behaviors. Moreover, the barrier-belief approach may 
not only be used to improve health behaviors through individual counseling; its principles may 
be adapted to other types of interventions, such as internet applications or educational group 
programs in different settings (e.g., in schools). Detected barrier beliefs may guide the design of 
means and goals in physical activity and other health behavior interventions.  

To improve general practitioners motivation and referrals to lifestyle interventions, firstly, 
official guidelines for screening eligible patients are recommended. Secondly, web resources 
with tools and information about lifestyle programs can be provided within primary health care 
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in the Netherlands. Thirdly, the implementation of lifestyle interventions should be supported 
by allied health care professionals. In the end, broadly providing effective evidence-based 
interventions for physical activity stimulation has the potential to contribute to an increase in 
life expectancy and quality of life in all societal segments. 

SUMMARY
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SAMENVATTING

Regelmatig bewegen en het hebben van een gezond voedingspatroon hebben een bewezen 
relatie met de fysieke en mentale gezondheid. In de westerse samenleving voldoet echter een 
aanzienlijk deel van de bevolking niet aan de richtlijnen van een gezonde  leefstijl. Er is behoefte 
aan meer inzicht in de oorzaken van inactiviteit en aan gedragsveranderingsstrategieën om 
het beweeggedrag van inactieve volwassenen op de langere termijn effectief te verbeteren. 
Het doel van dit proefschrift is een verandermethode te ontwikkelen voor het stimuleren van 
bewegen voor de eerstelijnszorg. Daarvoor zijn er barrière overtuigingen geïdentificeerd die het 
beweeggedrag van zowel inactieve als actieve mensen belemmeren. Vervolgens hebben we een 
theorie geschreven over het werkingsmechanisme van verschillende typen barrières en zijn er 
verschillende veranderstrategieën ontwikkeld om barrière overtuigingen te doen afnemen. De 
effecten van deze ‘barrière-methode’ op barrière overtuigingen, beweeggedrag, voedingsgedrag 
en de kwaliteit van leven zijn onderzocht bij ‘inactieve’ eerstelijnszorgpatiënten. Zowel inactieve 
als actieve mensen bleken tal van barrière-overtuigingen bij bewegen te ervaren. De resultaten 
van ons onderzoek tonen aan dat, in vergelijking met de ‘usual care’ binnen de eerstelijnszorg, 
de barrière-methode effectiever is in het doen afnemen van barrière-overtuigingen en het doen 
toenemen van bewegen en de kwaliteit van leven op langere termijn. De in dit proefschrift 
beschreven psychologische mechanismen spelen mogelijk ook een rol bij gedragsverandering 
van andere leefstijlgedragingen. De beschreven principes kunnen ook worden toegepast binnen 
andere soorten interventies, zoals in apps of community-based interventies.

Daarnaast is de motivatie van Nederlandse huisartsen om te verwijzen naar leefstijlinterventies 
onderzocht en zijn patiëntindicatoren in het besluitvormingsproces bij het doorverwijzen 
in kaart gebracht. Om de motivatie van huisartsen en verwijzingen naar leefstijlinterventies 
te verbeteren, worden in dit proefschrift aanbevelingen gedaan voor de eerstelijnsszorg in 
Nederland zoals het ontwikkelen van een tool voor verwijzingen, het vergroten van kennis en 
het ontwikkelen van vaardigheden om leefstijl gedrag van patiënten te beïnvloeden. Ook zou 
de implementatie van leefstijlinterventies moeten worden ondersteund door speciaal opgeleide 
leefstijl professionals in de zorg. Uiteindelijk kan het bieden van effectieve evidence-based 
interventies voor het stimuleren van bewegen in potentie bijdragen aan een toename van de 
levensverwachting en de kwaliteit van leven in alle maatschappelijke segmenten.
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DANKWOORD

Dit proefschrift heeft een lange weg afgelegd. Na te zijn gepubliceerd door een aantal 
wetenschappelijke tijdschriften heeft onze nieuwe methode van gedragsverandering geprofiteerd 
van internationale aandacht. Maar het onderliggende plan dateert van veel eerder. Het begon als 
onderzoeksvoorstel, om onderzoek te doen naar de effectiviteit van beweeginterventies. Al snel 
kwam ik in contact met Arie, die de conceptuele basis heeft gelegd van deze nieuwe methode. Na 
vele gesprekken kwamen we erachter dat we de code wilden kraken van wat mensen tegenhoudt 
om te gaan bewegen. We begonnen met het interpreteren van psychologische theorieën van 
gedrag, bewegen en barrières. We gingen mensen ondervragen en een instrument maken om 
barrières te meten. We ontwikkelden een nieuwe counseling methode, schreven een handboek 
voor het coachen van barrières, gaven scholing over de methode aan studenten en, om deze 
nieuwe methode te testen, zetten we programma’s op binnen huisartsenpraktijken in Groningen, 
Friesland en Drenthe. Verschillende mensen hebben me hierin enorm gesteund, me veel geleerd, 
bekritiseerd en aangespoord om de lat steeds hoger te leggen. Bijzondere vermelding verdienen:

Prof. dr. A. Dijkstra, beste Arie, Je hebt me aan de hand genomen in jouw wereld van de 
wetenschap. Je hebt me ontzettend veel geleerd over psychologische theorieën, kritisch lezen, 
schrijven en analyses. Met veel geduld heb je eindeloos veel teksten met me doorgenomen. Een 
overleg met jou was zeer inspirerend, het gaf altijd nieuwe ideeën en meer diepgang aan mijn 
werk. Jouw mening is voor mij de koers binnen ons onderzoek geweest. Je daagde me uit nog een 
stap verder te gaan. Ook heb je me in al die jaren persoonlijk geholpen bij vele kwesties die ik 
tegenkwam in mijn leven, zwangerschap, werkdruk, conflicten, ziektes. Je zorgde goed voor me. 
Jouw empathische en geduldige houding en jouw rationele benadering en uitleg van waarom 
dingen gaan zoals ze gaan, hebben me geleerd hoe ik met dingen om kan gaan. En we hebben 
ook erg veel gelachen. Jouw kijk op cliënten en hun denken is heel beeldend en ontzettend 
grappig. Door jou zette ik door en behield ik mijn enthousiasme voor mijn werk. Jij bent mijn 
leermeester en een voorbeeld voor me. Arie, ik ben je ontzettend dankbaar voor alles wat je voor 
me doet.

Prof. dr. Paul van Wilgen, beste Paul, jij kende als geen ander alle ins en outs van dit project, van 
het concept, de werving van huisartsen en patiënten, de uitvoering, de scholing van studenten, 
tot het schrijven van alle artikelen. Voor praktisch alles kon ik bij jou terecht. Veel hadden 
we het over werk, maar je nam ook de tijd om naar mij als persoon te vragen. We hebben veel 
gepraat, de ene keer om alleen stoom af te blazen, een andere keer voor een oplossing of jouw 
visie. Jij bent erg betrokken, mensgericht en relativeert lastigste situaties. Je hebt me geleerd te 
focussen en beter te kijken en luisteren naar mensen. Jij hebt me er steeds op gewezen waar het 
werkelijk om gaat, binnen en buiten het werk. Ik ben je erg dankbaar voor jouw trouwe support 
en voor alle moeite en werk die jij hebt gedaan. Voor mij was je een hele goede supervisor, en zo 
waardevol. Dat heeft mijn plezier en vertrouwen in dit werk enorm vergroot. Erg bedank Paul. 
En ik hoop dat we in de toekomst verder gaan samenwerken. 
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Prof. dr. Ron Diercks, beste Ron, erg betrokken bij het project en bij mij als promovendus. Met 
zorg waakte jij over de kwaliteit van het onderzoek en over mij, en faciliteerde je wat er nodig 
was, in geld, uren, middelen en aandacht. Je dacht strategisch mee, je dacht praktisch mee in 
de uitvoering en samenwerking, en je voorzag mijn artikelen inhoudelijk en schijf technisch 
uitgebreid en kritisch van feedback. Daarmee gaf je mij de mogelijkheid om mijn werk zo goed 
mogelijk te doen en bracht je het op een hoger niveau.  Ron, erg bedankt voor je vertrouwen, 
voor je inzet en voor je grote bijdrage!

Prof. dr. Koen Lemmink, beste Koen, aan jou heb ik het te danken dat ik kon starten met 
dit project. Als eerste lector Sportwetenschap van Sportstudies van de Hanzehogeschool 
was je vanaf de start betrokken bij ons project. Jij hebt het mogelijk gemaakt dat docenten 
vanuit het hbo-onderwijs zich konden ontwikkelen in het doen van onderzoek middels een 
promotieonderzoek. Een van de eerste promotieplekken bij Sportstudies mocht ik bemannen. 
Als lector heb je binnen de Hanze een gedegen lijn uitgezet. Ook heb je met succes gestreden 
voor erkenning van onderzoek binnen deze onderwijsinstelling. Je bent bij een groot gedeelte 
van dit onderzoeksproces betrokken geweest als copromotor. Jij wees mij er vanaf de start al op: 
jullie zijn de eersten, dus het zal lastig zijn omdat er een heel gebied ontgonnen moet worden. 
En lastig was het soms. Jouw visie en je nuchtere en scherpzinnige manier van bijsturen zijn 
inspirerend geweest. Dank.  

Dr. Roy Stewart, beste Roy, de lachende statisticus. Een bezoek aan jou was als een minivakantie. 
Je regelde wat lekkers om te eten, je vertelde de mooiste reisverhalen, over kunst en theater, je 
leerde me over de geschiedenis van andere culturen, en vaak ondersteunde je je verhaal met 
foto’s of een artikel die je er ter plekke bij zocht. Ondertussen deed de computer zijn werk met 
imputeren, ‘mergen’ van files, SASS, SPSS, multilevel analyses. Ik had de hardnekkigste files, 
maar na een nachtje slapen had je dan vaak het probleem gevonden. Wat heb je me geholpen met 
mijn oceaan aan data en wat heb je me veel geleerd over de statistiek. Nauwgezet volgde ik jouw 
stappen. Als ik vragen stelde pakte je er dikke boeken met complexe formules bij. We hebben 
samen soms lang en hard gewerkt, en nu is het eindresultaat daar. Dank voor de gezelligheid, 
het delen van al het moois wat je meemaakt, de privileges die ik kreeg en jouw inzet. Ik hoop je 
nog vaak te zien, met of zonder data.

Dr. Frank Baarveld, beste Frank, aanvankelijk betrokken bij dit project vanwege je ervaring 
met en contacten binnen de huisartsen-wereld. Je hebt strategisch en praktisch meegedacht 
in het enthousiasmeren, werven en scholen van huisartsen en de implementatie van de 
leefstijlinterventies in de praktijk. Via jouw kwamen we in contact met verschillende 
huisartspraktijken die een substantiële bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. Zonder 
hun medewerking was het niet tot uitvoering gekomen. Dank voor je hulp, de introductie in 
jouw netwerk en de acties die je hebt uitgezet.  
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Huisartsen en praktijkondersteuners van de praktijken: Wielewaal (Hoogeveen), Huisman 
(Harlingen), Tjasker (Witmarsum), Zwager en De Bruin (Franeker), Het Bolwerk (Franeker), 
Toxopeus (Leek), Lelij (Groningen), De Vuursteen (Groningen), Bilderdijkplein (Hoogeveen), 
Kastanje (Hoogeveen), Blonk (Delfzijl), Eggink (Leeuwarden), bedankt voor het participeren 
binnen dit onderzoek door patiënten te informeren, door te verwijzen en ruimtes beschikbaar 
te stellen voor de uitvoering van de interventies.   

Joyce Mantjes en Carmen Lip, dank jullie wel voor jullie enthousiasme waarmee jullie eerst 
als studenten participeerden binnen het project en later, tijdens mijn zwangerschapsverlof, de 
organisatie op jullie namen m.b.t. metingen, data verzameling en alle taken die horen bij de 
implementatie. Door jullie nauwgezetheid en betrouwbaarheid kon ik met een gerust hart een 
paar maanden uit de frontline stappen. Mijn waardering is groot.

Studenten, counselors, testers, 30 in totaal, wat een intens en innerverend traject hebben wij 
samen doorlopen. Jullie waren onmisbaar in de implementatie en dataverzameling. Jullie volgden 
een half jaar scholing bij mij waarbij we diep ingingen op de inhoud van gedragsverandering en 
op de uitvoering van de interventies. We hebben geleerd, gecoacht, geluisterd, gepraat, geregeld, 
gedeeld, gemeten, gereisd, getwijfeld, gelachen, gehuild, genoten, gekoesterd, geholpen, en zijn 
gegroeid. Ontzettend bedankt voor jullie inzet, hulp en meedenken. 

DANKWOORD
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Collega’s van ProCare, jullie leverden de meetapparatuur van mijn proefschrift . Als een van 
de eersten gebruikten wij o.a. de beweegmeters van jullie. De belangrijkste uitkomsten van 
mijn onderzoek zijn daarop gebaseerd. Jullie goede service en snelle afh andeling hebben mij 
regelmatig uit de brand geholpen tijdens de metingen. Bedankt!
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Marco Peters van VitaalNed, dank voor je steun in het tot stand komen van dit proefschrift. Wij 
delen dezelfde visie op leefstijlverandering in brede zin. Ik kijk er daarom ook naar uit om onze 
expertise in de toekomst samen in te zetten bij maatschappelijke projecten in de regio.   

Univé Noord Nederland, beste Piet Schudde, erg veel dank voor jullie support bij dit proefschrift. 
Univé en de Hanze Hogeschool werken samen aan duurzame vitaliteitsprogramma’s. 
We hebben samen inspirerende sessies gehad en gaan daarmee door omdat we beiden 
ervaren dat samenwerking van essentieel belang is om de praktijk te innoveren en nieuwe 
gezondheidsprofessionals  een plek te geven om zich te ontwikkelen.

Instituut voor Sportstudies, Kris, Johan, Marian, Roelie en collega’s SK, lectoraat 
Sportwetenschap, bovenschoolse KWP AGL, minor AGL, bedankt voor jullie vertrouwen en 
het mogelijk maken van dit intensieve traject. Dank ook dat ik mijn kennis kan inzetten in het 
onderwijs, in het lectoraat en in mooie projecten in de praktijk.  Jullie interesse, medeleven, het 
meedenken in nieuwe mogelijkheden en het geven van tijd en ruimte voor het uitvoeren van dit 
werk, zijn stimulerend en geeft erkenning. Dank voor het werkplezier wat we samen hebben! En 
Kris, Johan en Marian, enorm veel dank dat ik van jullie de mogelijkheid krijg een vervolg stap 
te zetten waardoor ik vanuit Sportstudies kan participeren in een Post-doc project. 

Health group from Social Psychology University of Groningen, dear colleagues, I am fortunate 
to be part of a talented and hardworking study group of Arie Dijksta, consisting of Sarah, Max, 
Galaxy, Sjoukje, Lonneke, Yingqui, Thecla, Simon, and Arie. Our studies, our handling and 
research dilemmas were on the agenda and these meetings have played an important role in my 
development as a researcher.

Mijn onderzoek heeft ook geprofiteerd van de feedback en steun van mijn collega promovendi, 
kamergenootjes, Silvia, Anne, Cindy, Ruby, Henrike, Ingrid en Wouter. Dank voor jullie 
betrokkenheid en de gezelligheid binnen en buiten de werkkamer. 

Ik dank de eetclub, lieve Jelle, Ellen, Kim, Steven en Hans, voor jullie vriendschap, de events, 
het praten, het eten, het lachen, het drinken, het werken, het dansen en dromen samen. Jullie 
medeleven, steun en feedback, wat een prachtige zooi mensen. Love you. En, dank Steven en 
Ytje voor jullie huis voor mijn schrijfwerk XX.  
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Vele andere mensen hebben mij en mijn gezin gesteund tijdens deze vele jaren durende reis van 
concept naar proefschrift , in het bijzonder:
Familie en vrienden, dank voor jullie steun. Jullie haalden me op en namen me mee om mooie 
dingen te doen buiten het werk. Maar ook gaven jullie me de ruimte om me te focussen op 
mijn werk. In het bijzonder, Steffi  e, Jacqueline, Anne B, Jenny, Nicole en Roelof-Sjoerd, Magda, 
Mirjam, Esther B, Fiona en Andre, Pieter en Daphne, Job en Anne, Anneke en Chris, Linda en 
Jeroen, en alle partners, dank voor alle momenten samen en jullie vriendschap! Speciaal aan 
mijn ouders, schoonouders, Anneke, Marieke, Sara, Helen, Ruth, Gerdien en Jacqueline, erg 
veel dank voor jullie hulp in ons hectische gezinsleven. Jullie stonden/staan voor ons klaar. 
Door jullie liefdevolle en trouwe hulp kunnen we werken en ook eens ‘loslaten’.    

Lieve papa en mama, het einde van mijn onderzoek is daar, van .. mijn afstuderen? promoveren? 
Ja, iets met bewegen. Het is af! Onbegrijpelijk he, van jullie jongste en wildste. Jullie hebben me 
onvoorwaardelijk gesteund, mijn hele leven, in het nastreven van mijn ambitie. Jullie zijn een 
voorbeeld van hard werken en niet zeuren. ‘Als je iets echt wilt dan kan je het’, was het motto. 
Schoolprestaties waren belangrijk in het gezin, naast sport en bewegen. Mama als verzorgende, 
directe, sterke vrouw. En papa, als sporter, natuur liefh ebben, super energiek, cognitief scherp 
en alles praktisch op orde. Jullie waren daarin een rolmodel. Jullie liefde voor jullie dochters 
vertaalt zich o.a. in dat jullie veel mogelijk maakten, zoals: onze studies, het op kamers wonen, 
het wekelijks oppassen, en allerlei klusjes. Jullie staan altijd voor mij, mijn zussen en onze 
gezinnen klaar. Ik ben jullie enorm dankbaar voor alles wat jullie geven.

Otis, Leon, Doris, zo onvoorstelbaar mooi dat wij bij elkaar horen. De start van jullie leven 
is voor mij helemaal verweven met mijn promotieonderzoek. En dat ging goed samen. Otis, 
je leeft  zo in het moment en bent zo bezig de wereld te vatten. Het is intrigerend hoe jij 
woorden bedenkt, hoe jij dingen verklaart en oplossingen hebt voor alles. En Leon, energiek en 
nieuwsgierig. Vrolijk en open treed jij het leven tegemoet. Je leeft  vurig en intens, zo mooi om te 
zien. En Doris, met je prachtige, beschouwende kijk op alles, je mensgerichtheid en je bijzondere 
uitspraken..  Jullie leren mij het meeste. Onze band is hecht. Het is fascinerend om met jullie 
mee te mogen leven in de ontwikkeling van jullie eigen ‘zijn’. Jullie zijn mijn liefde. Dank voor 
jullie onvoorwaardelijke vertrouwen.  

Heico, my man. Dank voor alles wat jij bent en voor het geven van het mooiste. Ik ben trots 
op wat wij samen hebben. We zijn zo op elkaar ingespeeld, samen doen we het gewoon. Dit 
eindresultaat is ook van jou, want jouw liefde, trots, trouw, support en feedback, jouw humor, 
jouw grote vertrouwen in mijn kunnen en de ruimte die je me altijd geeft , hebben dit mogelijk 
gemaakt. Ik hou van je. Dankjewel, je bent de liefste.

DANKWOORD
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