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Dankwoord 

DANKWOORD 
 
Zo, het is af. Ik had het echter nooit gehaald, en zelfs nooit afgemaakt, zonder de 
hulp en steun van vele collega’s, vrienden en familieleden, die ik op deze plaats 
wil bedanken. 
 
Wiebo Brouwer, al snel na de aanvang van dit project heb jij als tweede promotor 
mijn dagelijkse begeleiding op je genomen. We kennen elkaar echter al veel 
langer. We maakten voor het eerst kennis zo’n 9 jaar geleden bij het 2e jaars vak 
Practicum Onderzoek tijdens mijn studie Psychologie. Vanaf dat eerste moment 
heb je mij enthousiast weten te maken (en te houden) voor het doen van 
onderzoek. In de loop der jaren hebben we veel samengewerkt; iets wat ik, mede 
door je grote betrokkenheid, altijd erg plezierig vond. Ik heb enorm veel van je 
geleerd en nog steeds doe je me vaak versteld staan, tijdens een “kort” gesprekje, 
hoeveel kennis je bezit. Ook nu nog weet je me op de juiste momenten weer 
enthousiast te maken met je ideeën en plannen en ik hoop dan ook dat we de 
komende jaren nog veel zullen samenwerken. 
 
Klaas Postema, medio 2000 nam jij de taak van eerste promotor over van 
professor Eisma. Je had in de afgelopen jaren, ondanks je ontzettend drukke 
agenda, altijd wel even tijd voor me als ik een vraag had over het een of ander. 
Behalve je ondersteuning bij ons onderzoek had je ook altijd aandacht voor 
persoonlijke zaken en daarvoor ben ik je zeer dankbaar. 
 
Theo Mulder, jij was (en bent) de trekker van het landelijke CVA-lopen kar. In die 
functie, en als mijn derde promotor, heb je enorm veel zaken voor mij en het 
project geregeld. Daarnaast was je altijd uiterst behulpzaam met je kritische, maar 
uitermate waardevolle, correcties op onze artikelen. 
 
At Hof, jij hebt de technische begeleiding van dit project voor je rekening 
genomen en je bent mijn copromotor. Met name in de beginfase van het project, 
tijdens de ontwikkeling van ons “low-cost gait analysis system”, heb je me veel 
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waardevolle tips gegeven en ook bij de analyse van de uitkomsten van de 
gangbeeldregistraties heb ik veel hulp van je gehad. 
 
Professor Eisma, u was aanvankelijk mijn eerste promotor maar heeft die functie 
overgedragen aan Klaas Postema toen u met emeritaat ging. Ik wil u bedanken 
voor uw belangrijke inzet bij de aanvang van dit project. 
 
De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. J.M. Bouma, prof. dr. J. 
Duysens en prof. dr. J.H.A. de Keyser, wil ik bedanken voor hun bereidheid om 
mijn proefschrift te lezen en te beoordelen. 
 
In de afgelopen 5 jaar zijn er verschillende mensen uit “mijn” projectgroep 
vertrokken en erbij gekomen. Ik wil Sonja Scholten-Jaegers, Hans Arendzen en 
Jan-Willem Meijer bedanken voor hun positieve inbreng tijdens onze 
projectoverleggen. Rienk Dekker kwam als laatste bij de projectgroep. Rienk, jij 
was altijd bereid om even snel iets voor me te regelen, even een brief door te 
lezen, maar ook waardevolle op- en aanmerkingen te plaatsten bij mijn artikelen, 
waarvoor mijn dank. 
 
Rob, Jaap en Marjolein, we zijn samen aan het landelijke CVA-lopen project 
begonnen ergens in 1999, maar eigenlijk ging het pas echt vlammen na de 
voetbalwedstrijd in en tegen Denemarken. De vele gezellige samenkomsten 
daarna hebben enorm bijgedragen aan de kwaliteit van dit proefschrift maar nog 
meer aan het plezier dat ik aan dit project heb beleefd. Bedankt! 
 
De fysiotherapeuten en verpleging van afdeling A in Beatrixoord wil ik bedanken 
voor hun zeer prettige samenwerking bij de verwijzing van proefpersonen. De 
fysiotherapeuten wil ik verder bedanken voor hun positieve feedback tijdens dit 
project; iets waar ik veel van heb geleerd. 
 
Afdeling 5-Oost van het Martini Ziekenhuis locatie van Swieten, en met name 
Atti Nauta, wil ik bedanken voor de geweldige samenwerking bij de inclusie van 
proefpersonen. Zonder jullie had ik nooit genoeg proefpersonen kunnen krijgen.  
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Dankwoord 

Roy Stewart, jouw adviezen met betrekking tot de statistische aspecten van mijn 
onderzoek waren onmisbaar. Daarnaast waren onze bijeenkomsten erg gezellig 
en werkte jouw enthousiasme altijd erg aanstekelijk. 
 
Wiebren Zijlstra, met name in het begin van dit project heb ik veel met je 
samengewerkt. Tijdens onze soms lange, maar zeer nuttige “prutssessies” met de 
gyroscopen heb ik veel van je geleerd over het doen van bewegingsanalyses. 
Daarnaast waren onze bijeenkomsten altijd uitermate geschikt om van alles en 
nog wat te evalueren. 
 
Alle medewerkers van de afdeling Neuropsychologie in het AZG wil ik 
bedanken voor hun steun en interesse de afgelopen jaren. Ondanks dat ik niet 
direct meer bij jullie werkte, hoorde ik er toch nog altijd bij en voelde ik mij bij 
jullie thuis. 
 
Alle projectstudenten en stagiaires wil ik bedanken voor hun bijdrage in de 
dataverzameling. In het bijzonder wil ik Kim Tjia noemen. Kim, jij was mijn 
eerste stagiaire en al gauw bleek dat we goed en prettig konden samenwerken. 
Daarnaast kon ik, in een periode waarin ik niet continu aanwezig kon zijn, met 
vol vertouwen mijn onderzoek aan jou overdragen. Dat gaf mij veel rust en 
daarvoor ben ik je zeer dankbaar.  
 
Ivan Liem en Barbara Vermeulen, jullie hulp en inbreng bij mijn metingen was 
onmisbaar. Bedankt voor al die keren dat jullie me hebben geholpen. Ook Ronald 
Davidsz wil ik bedanken voor zijn hulp bij de metingen. 
 
Zonder mijn collega’s zou het onmogelijk zijn geweest om dit proefschrift af te 
ronden. Leontien, Claudia, Sandra, Bianca, Juha, Wietske, Grieke, Gerda, 
Anuschka, Marije en Martin, allemaal enorm bedankt voor alle steun, adviezen, 
lol, koffie, thee en gezellige lunches die het werken aan mijn promotieonderzoek 
zoveel plezieriger maakten. Juha, Sandra, Bianca, Wietske en Martin wil ik in het 
bijzonder bedanken voor de laatste correcties aan dit proefschrift. 
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Sandra, Bianca en Juha, jullie waren mijn kamergenoten in de laatste fase van dit 
project. Ik wil jullie in het bijzonder bedanken voor alle tips met betrekking tot de 
lay-out van dit proefschrift, maar nog veel meer wil ik jullie bedanken voor de 
verwezenlijking van stelling 7. 
 
Niet alleen tijdens dit project maar reeds lang daarvoor heb ik veel steun gehad 
van mijn familie. Heit en mem, jullie hebben mij altijd gestimuleerd om door te 
gaan met studeren en op momenten dat ik twijfelde, gaven jullie mij dat zetje om 
toch verder te gaan. Hans en Susan, ik vind het geweldig dat jullie mijn 
paranimfen willen zijn en dat ik onder de hoede van mijn grote broer en zus deze 
promotie kan afsluiten. Lieve Dorian, het is een enorm gemis dat jij en heit deze 
promotie niet meer mee kunnen maken, maar waarschijnlijk zal heit wel een 
zoute voor je klaar hebben liggen en drinken jullie samen een borrel op mij. 
Proost! 
 
Lieve Bonnie, in al deze jaren was jij het allerbelangrijkst voor mij en nu Noortje 
er is zijn jullie dat samen. 
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