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Zoals sommigen weten, is mijn schrijven net even erger dan mijn zingen: het klopt 
gewoon niet. Als ik het alleen had moeten doen, dan was dit boekje er nooit 
gekomen. Het fijne aan promoveren is, dat je door je promotors en vele anderen 
wordt geholpen. Hierdoor heeft het schrijven van dit proefschrift mij veel gebracht. 
Zo kreeg ik opeens tijd voor onderzoek dat al lang geleden was ingezet, voor het 
lezen van vakliteratuur, voor het verzamelen van data en vooral om onbeantwoorde 
vragen in mijn werkveld richting te geven, te toetsen en af te ronden. Ik heb deze 
periode ervaren als een, waarin de gunfactor een grote rol speelde en daar bedank ik 
iedereen hartelijk voor. Misschien hebben sommigen van jullie zich tussen de regels 
door al herkend, anderen hebben wellicht onbewust een rol gespeeld. 
Een paar mensen bedank ik in het bijzonder. Dat zijn logischerwijs mijn promotores 
Pieter Dijkstra en Jan Geertzen en om te beginnen met Hanneke. 
Zoals jij mij bijstond in het begin (gunfactor) en tegen het eind (maak het maar af ) 
van mijn promotie onderzoek, zo zijn ook de eerste en de laatste bladzijde natuurlijk 
aan jou gewijd. Toen ik met het idee van promoveren kwam, toen wilde jij wel taken 
van mij overnemen. Ondanks de tegenslagen die je keer op keer te verwerken 
kreeg, bleef je mij die ruimte geven. Ook heb je mij, met je gevoel voor taal, op 
kritische momenten steeds weer vlot getrokken. Bovendien maakte je de prachtige 
cover. Dank voor alles Han. We prijzen ons gelukkig dat we al bijna 45 jaar samen 
zijn, ik hoop van harte dat ons nog wat jaren gegund zijn. 
Pieter, met jou heb ik het meeste te maken gehad tijdens dit traject. Jij kwam met 
het idee en ik zei geen nee. Ik heb deze periode ervaren als een fijne samenwerking, 
een samenwerking die zich kenmerkte door jouw begeleiding van mij. Als ik uit koers 
dreigde te raken of raakte, loodste jij me weer richting haven; wat anders te 
verwachten van een zeiler. Steeds weer kwam je, met vers lood in de schoenen, met 
tips voor de richting. Je gaf me inzicht in wat er in een onderzoek moest staan en 
wat weggelaten kon worden. Werd dit me te ingewikkeld, dan deed je het nog een 
keer voor en gaf me vervolgens het roer weer in handen. En daarnaast hadden we 
dierbare gesprekken, konden we echt gek doen, gaven we elkaar een dikke knuffel, 
kwam je met cadeaus, hielp je met de bouw van de kas, liet je mij een zeearend 
zien, en alles altijd met dezelfde aanstekelijke energie. Dank Pieter, veel dank. 
Veel steun heb ik aan jou gehad Jan. Ik deelde je optimisme over de snelheid van 
het promoveertraject. Ik dacht dat een promotie, net zoals het verbouwen van een 
huis, het spitten van de tuin, het schrijven van een hoofdstuk, of het voorbereiden 
van een lezing, sneller zou gaan. Misschien is dat ook zo, als niet alles parallel was 
gepland deze jaren. Ik heb me vaak verbaasd over de snelheid, waarmee je met 
correcties en adviezen terugkwam. Ik ben blij dat we naast de promotie ook 
vergaderden in Utrecht of in Engeland, een hoofdstuk voor een boek schreven, 
samenwerkten rond de CRPS-I patiënten en allerlei andere krenten uit de pap wisten 
te halen. De manier, waarop jij voor patiënten opkomt en de samenwerking met 
andere professionals opzoekt, waardeer ik ontzettend. Hartelijk bedankt voor dit 
alles. 
Dan wil ik graag Chantal (niet haar echte naam) en al die andere patiënten, die mij 
steeds weer voor raadsels stelden, bedanken. De patiëntenzorg vormde de basis 
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waar mijn onderzoek en onderwijs uit voortkwamen, wetende dat de praktijk vaak 
net weer anders is dan de theorie. Net wanneer ik dacht dat je voor fantoomgevoel 
een amputatie moet hebben gehad, ontmoette ik iemand met een verlamde arm die 
slap langs het lichaam hing. Hij ervaarde als fantoomgevoel een arm met de 
elleboog gebogen. De veerkracht en inventiviteit die patiënten tijdens de 
behandeling lieten zien motiveerden mij om bijna 40 jaar met veel plezier in de 
revalidatie te werken. Dank voor al die verhalen en levenslessen.

En dan zijn er diegenen, die hebben geholpen bij het verhelderen en verwoorden 
van mijn gedachten: Nyckle, Hanneke, Maerian, Sacha, Sonja en zij, die een 
bijdrage hebben geleverd aan een artikel: Irene, Bram, Vera, Marjon, Marlies, 
Jelmer, Edwin, Clark, André, Frank en Hilde. De leden van de leescommissie 
beoordeelden in de slotfase de thesis. Op steun voor de praktische zaken kon ik op 
Leonie, Sietke, Sietske en Truus rekenen. En Inge, Mitzy, Petra, Dorien, Miranda, 
Berend, Hanneke, Marga, Grytsje en andere collega’s ondersteunden mij door iets te 
regelden, een kaartje te sturen of een schouderklop te geven. Allen bedankt! 
Tot slot ben ik dankbaar dat mijn lieve kinderen mij op deze dag begeleiden. Bram 
en Irene, zo verschillend, beiden met dezelfde uitwerking: gezelschap waar je bij wilt 
horen en waar je blij en optimistisch van wordt. Dank dat jullie er (deze dag) zijn, 
samen met Freek en Sacha en natuurlijk Vic.  
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