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Eenn proefschrift schrijven doe je nooit zonder hulp van anderen. Daarom een dankwoord, 

waarinn een aantal personen genoemd worden zonder wie dit proefschrift niet bestaan had. 

Tenslotte,, zonder promotoren geen promotie, zonder partner geen tijd om te schrijven, 

zonderr patiënten geen data, zonder Heideheuvel geen werkplek, zonder subsidiegever 

geenn geld. Maar: zonder promovendus geen proefschrift, en daarom wil ik eerst alle 

zorgverlenerss bedanken die de afgelopen 5 jaar geprobeerd hebben mijn lijf weer pijnvrij 

enn functionerend te krijgen. In chronologische volgorde: Bea Leenen, cesartherapeut; 

Christiaann Kruiswijk, fysiotherapeut; YangZhi Gang, acupuncturist; Paul Bouma, neuroloog; 

Ellenn van der Hoek, ergotherapeut; Arjan Meijer, prothesenmaker; H. Ponssen, 

neurochirurg;; Boris van der Vorst, Marije de Leur en Sandra Terlouw, fysiotherapeuten. 

Boris,, mijn spieren zullen je vaardigheid in het vinden van de meest pijnlijke plekken nog 

langg herinneren. 

Zonderr patiënten geen onderzoek, dus daarom wil ik alle patiënten bedanken voor alle 

inspanningstestenn en het steeds weer invullen van een waslijst aan vragenlijsten. Achter alle 

tabellenn in dit proefschrift gaan echte mensen schuil! 

Prof.. dr. J.M. Bogaard, beste Jan. Zonder jouw enthousiasme en stimulans was ik al lang 

geledenn gestopt met dit promotieonderzoek. Je regelmatige opmerking "volgende keer heb 

ikk nog anderhalf uur t i jd" heeft tot heel wat gepieker geleid: waar moest ik het dan weer 

overr hebben? Maar het heeft wel tot het eerste artikel en uiteindelijk tot dit proefschrift 

geleid. . 

Prof.. dr. W. Everaerd, beste Walter. Ik had nooit gedacht datje "ja" zou antwoorden op 

mijnn vraag of je mijn promotor wilde worden. Mijn dank voor je kritische blik en de ruimte 

omm eigen ideeën uit te werken. 

Mijnn begeleiders in Heideheuvel, dr. V.T. Colland en drs. L.H.M. Rijssenbeek-Nouwens, 

will ik bedanken voor hun inzet om mijn onderzoek goed van de grond te krijgen én 

draaiendee te houden. Vivian en Lous, jullie hadden de ondankbare taak een dwalend 

onderzoek(er)) op het rechte spoor te krijgen. Dat is jullie aardig gelukt, alhoewel ik het toch 

nogg steeds niet kan laten om details uit te werken. 

Dee longfunctie-assistentes heb ik regelmatig lastig gevallen met vragen over 

longfunctiemetingen,, saturatiemeters en ergometers. Alice, Christine, Aty en Anita, bedankt 

voorr jullie medewerking. Anita en Christine wil ik speciaal bedanken voor het overnemen 

vandefollow-upp metingen toen ik ziek was. Zonder jullie inzetzou dit proefschrift een stuk 

dunnerr zijn. 
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Dee arts-assistenten hebben mij geholpen met het medisch verantwoord afnemen van de 

inspanningstesten.. Koos, Ria, Henko, Karin, Marjoke, bedankt voor jullie ti jd. Koos, ik heb 

onzee samenwerking rondom de behandeldoelen en het nadenken over hoe het 

behandelprocess eruit zou moeten zien zeer gewaardeerd. 

Mijnn kamergenoten in Heideheuvel: Marjolein, Bert, Rianne, Carolien, Monique, Peter, 

Maria:: bedankt voor het gezelschap en alle discussies over onderzoeksperikelen! Peter, ik 

hoopp dat we nog veel onderzoek samen kunnen doen. Rianne, ik ben blij dat we opnieuw 

collega'ss zijn. 

Bijj een deel van mijn onderzoek heb ik hulp gekregen van enkele studenten: Danielle 

Aelbers,, Marieke Wonink en Nicky Heins. Bedankt voor het invoerwerk en het meedenken. 

Dee artsen en psychologen van Heideheuvel wil ik bedanken voor het beantwoorden van 

mijnn vele vragen en voor hun belangstelling voor de afronding van dit proefschrift. 

Mijnn bewondering voor de wijze waarop mijn vrienden zonder te lachen mij aan bleven 

horenn als ik weer eens zei dat ik dft jaar toch echt zou gaan promoveren. Oké, het is een 

paarr jaartjes later geworden, maar het is nu toch gelukt. 

Enn laat ik niet vergeten de donkere zolderkamer te noemen waar de data-analyse en het 

schrijvenn van dit proefschrift is gebeurd. 

Pa,, het heeft lang geduurd, maar het is nu eindelijk klaar. Ik waardeer het zeer dat je altijd 

inn me bent blijven geloven. 

Elsie,, zonder jouw hulp, steun en motivatie was dit proefschrift er nooit gekomen. Je hebt 

mee geholpen metdata-invoer en thuis alles gedaan toen mijn armen niet meer wilden, me 

opp de goede momenten met rust gelaten of juist een flinke schop gegeven, me de nodige 

tijdd gegeven toen het af moest, en me steeds weer aangehoord als ik weer wat 

onderzoeksfrustratiee kwijt moest. En dat terwijl je statistiek zo saai vindt. 

Eigenlijkk verdien je co-auteurschap bij alle artikelen en een dankwoord van een paar 

kantjess en een grote bos bloemen en .... 


