
 

Dankwoord 
 
Zoals waarschijnlijk geldt voor iedereen die promoveert, heb ik het echt niet allemaal 
alleen gedaan. Een aantal mensen wil ik daarom op de laatste pagina´s van het 
proefschrift middels dit dankwoord zwart op wit bedanken, waarbij ik uiteraard 
niemand hoop te vergeten. 
 
Als eerste wil ik Hans Bussmann bedanken, die van het begin tot het einde als 
begeleider bij het project betrokken is geweest. Hans, ondanks dat we het lang niet 
altijd met elkaar eens waren, heb ik het erg prettig gevonden om (bijna) wekelijks 
alles met betrekking tot het onderzoek (en daarbuiten) met je door te kunnen 
spreken. Ik heb de afgelopen jaren veel van je geleerd en ben blij dat ik precies 5 
jaar na mijn co-promotor mag promoveren binnen de onderzoekslijn ambulante 
activiteiten registratie! 
 
Ook gaat mijn dank uit naar Henk Stam die alles wat meer vanaf de zijlijn in de gaten 
hield. Mede door jouw contacten in de revalidatie wereld en daarbuiten is het gelukt 
om de afronding van dit proefschrift voor wat betreft de benodigde 
patiëntenaantallen, financiële middelen en dergelijke tot een goed einde te brengen. 
Henk en Hans; één promotor en één co-promotor lijkt niet veel maar is zeker 
voldoende gebleken, nogmaals bedankt.  
 
De overige leden van de kleine commissie, prof dr van der Helm (TU Delft), prof dr 
Koes en prof dr ir Snijders wil ik hartelijk danken voor hun tijd en moeite om het 
proefschrift te lezen en te beoordelen. 
 
Tijdens de ontwikkelingsfase van de Upper Limb Activity Monitor hebben naast Hans 
en Henk ook Wim Martens (PhyVision in Gemert) en de medewerkers van TEMEC 
(Kerkrade) een belangrijke rol gespeeld waarvoor mijn dank. Ook mogen de mensen 
uit de ‘Vitaportgebruikers’-groep niet vergeten worden, evenals Joop Storm van de 
afdeling Biomedische Natuurkunde en Technologie. 
 
Gerard Ribbers (Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam) en Margreet Oerlemans 
(UMC St Radboud, Nijmegen) verdienen dank voor het delen van hun ervaringen in 
het CRPSI onderzoek en hun tips en suggesties voor het onderzoek wat in het 
proefschrift dat voor u ligt beschreven is. Bob van Hilten (LUMC, Leiden) , Willem-
Johan van de Beek (LUMC, Leiden), John Krijnen (Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam) en 
de revalidatie artsen in de regio Rotterdam en omstreken wil ik graag bedanken voor 
hun hulp naar het zoeken van geschikte proefpersonen voor de verschillende 
onderzoeken die we gedaan hebben. 
 
Nando Liem en Annemarie Zandbergen hebben met hun stage en afstudeer 
onderzoeken voor geneeskunde en bewegingswetenschappen zeker een belangrijke 
bijdrage geleverd aan dit proefschrift en mogen in dit dankwoord dan ook niet 
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overgeslagen worden. Cruciaal voor het onderzoek waren uiteraard ook alle 
proefpersonen met CRPSI en de gezonde controlepersonen (waaronder oma 
Schasfoort) zonder wie dit proefschrift er helemaal niet geweest was, dank hiervoor. 
 
Voor het controleren van de Engelstalige manuscripten die naar de verschillende 
Engelse en Amerikaanse tijdschriften werden opgestuurd wil ik Laraine Visser-Isles 
graag hartelijk danken. Jouw suggesties maken een manuscript altijd een stuk 
smeuïger en leesbaarder. Ook verdient Theo Stijnen voor zijn suggesties met 
betrekking tot de data-analyse en statistiek om in dit dankwoord genoemd te worden. 
 
Belangrijk zijn uiteraard ook de collega onderzoekers van de afdeling Revalidatie 
geweest met wie je altijd even kon overleggen, tips kon krijgen en –indien nodig- 
eventuele frustraties kwijt kon, speciaal Ruud en Nanne wil ik even apart noemen. 
Tevens wil ik de andere collega´s van de Revalidatie (& Henri) bedanken voor de 
prettige samenwerking en gezelligheid.  
 
Er zijn uiteraard ook mensen indirect hebben meegewerkt aan dit proefschrift door 
ervoor te zorgen dat het leven niet alleen uit onderzoek en het proefschrift bestond 
de afgelopen jaren. Voor afleiding hebben onder andere gezorgd mijn oud-
huisgenootjes van ‘Cel 26B’ Ina en Joukje, het ‘damesclubje Groningen’ Karin, 
Jolanda, Ina en Leontien, de roei- en stuur-ploeg-genoten van roeivereniging GYAS, 
16e verdieping lotgenoten Inesz en Jacqueline, de mensen van de fysio-opleiding, 
mijn MTB / fiets / spinning-maatjes Sven, Joost, Inge en Jacolien, en alle andere 
familieleden en vrienden die hier niet met naam genoemd zijn.  
 
Leontien en Remco, ik vind het heel fijn dat jullie mijn paranimfen willen zijn en mij bij 
willen staan bij de verdediging van dit boekwerk. Ook mijn ouders horen natuurlijk 
niet te ontbreken in dit dankwoord: pa en ma bedankt voor jullie interesse en 
vertrouwen. Het feit dat ik altijd op jullie kan rekenen is me heel veel waard. 
 
Lieve Frank, bedankt voor alles wat was, is en wat nog komen zal… 




