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Dankwoord

Promoveren kan je en doe je niet alleen! Ik prijs mij gelukkig dat er een goede projectgroep, 

een afdeling en een academisch ziekenhuis achter mij en dit onderzoek stond. Deze 

ondersteuning was van groot belang voor het slagen van mijn promotie onderzoek. Maar 

daarnaast ben ik ook heel dankbaar voor alles wat mij gegeven is door mijn familie, vrienden 

en collega’s. Van jullie kreeg ik precies datgene dat voor mij nodig was om dit proefschrift op te 

starten, door te zetten en af te maken:

Tijd
Tijd is een belangrijke voorwaarde voor het doen van een dergelijk onderzoek. Prof. Nollet, 

Frans, voor mij ben je iemand met veel plannen, een snelle denker en een heldere blik. Je gaat 

letterlijk en figuurlijk als een wervelwind door de afdeling. Ik wil jou enorm bedanken voor de 

steun en tijd die ik van de afdeling revalidatie heb gekregen om dit onderzoek te doen en af te 

ronden.

Vertrouwen
Anita, je bent een geweldige begeleidster en eerste copromotor! Je toonde je vertrouwen in 

mij, zelfs als ik dat weer eens niet had. Je liet mij vrij en zelfstandig werken maar als ik vragen 

of hulp nodig had was je er gewoon. Zonder poespas en zeer zorgvuldig. 

Prof. De Visser, Marianne, ik weet nog goed hoe ik in 2004 met knikkende knieën op je 

kamer zat om je mijn plannen en ideeën te vertellen, en jij ze enthousiast en met vertrouwen 

aanhoorde. Je hebt een gave om scherp te zien en meteen de vinger op de zwakke plek te 

leggen. De organisatie met twee promotoren en copromotoren bracht wel eens wat verwarring 

en irritaties met zich mee wat echter snel oploste als we weer met elkaar om de tafel zaten. 

Zoals je zelf zegt “wint het persoonlijk contact het hierbij van de mail”. Dank voor de goede en 

concrete begeleiding.

Steun
Ivo, mijn tweede copromotor. Voor mij was je een toegankelijke begeleider met een hele 

prettige manier van samenwerken. Niemand die zo snel de gecorrigeerde stukken retour 

stuurde als jij, met opmerkingen en aanvullingen waar je echt verder mee kan. Daarnaast was 

je voor mij een brug naar de Neurologie. Een vakgebied waar ik mij toch vaak onzeker voelde. 

Ik dank je voor al je steun.

Steun kreeg ik ook van mijn kamergenoten en mede onderzoekers van de afdeling 

Revalidatie. Ook al wisselde de samenstelling van de groep en de locatie, de sfeer tussen de 
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onderzoekers is supergoed! Een sfeer van steun en waardering voor elkaar. Dank voor mijn 

plekje bij jullie en succes met jullie eigen projecten!

Ruimte
Collega’s fysiotherapie, jullie zijn altijd ondersteunend en enthousiast voor mij geweest. 

Ondanks dat ik niet vervangen werd in het handenteam, hebben jullie mij toch alle ruimte 

gegeven om dit onderzoek mogelijk te maken. Het sterke team-gevoel van vroeger maakt nog 

altijd dat ik me op de afdeling thuis voel.

Chantal van der Horst, en medewerkers van de afdeling PRHC, Dank voor jullie 

bereidheid om mij de ruimte te geven en te vervangen zodat ik dit onderzoek kon voortzetten 

toen ik subsidie kreeg. Typerend van de afdeling PRHC is de sfeer waarin de medicus en de 

paramedicus naast elkaar staan. Een sfeer van wederzijdse waardering en gelijkwaardigheid. 

Een hele prettige omgeving om te werken. Samen met het biertje aan het einde van de dag, de 

gezelligheid en de geweldige après-ski sessies was mijn tijd bij jullie afdeling er een om niet 

meer te vergeten!

Nettie, jij hebt de afgelopen jaren veel voor mij gedaan. Allereerst dank voor de ruimte die jij 

gegeven hebt door mij te vervangen. Je hebt je altijd met hart en ziel ingezet voor de 

handpatiënten en het handenteam. Het is heel fijn om een collega te hebben die de passie 

voor handen met mij deelt. De patiënten en ik vinden je dan ook een geweldige therapeut! Je 

gaat voor diepgang. Samen zijn we een goed team. In het AMC en sinds kort met Marjolein 

als maten van onze eigen praktijk 4hands! 

Motivatie
Veel dank aan alle deelnemende CMT1A en MMN patiënten. Jullie gaven mij niet alleen heel 

wat van jullie tijd maar ik ben ook zeer dankbaar voor het inzicht dat jullie mij gaven in de 

betrokkenheid van de handen bij CMT1A en MMN. De oprechte verhalen over hoe jullie met 

deze ziekte omgaan, jullie ‘tips en trucks’ en wat het voor jullie en je omgeving betekent om 

deze chronische aandoening te hebben, troffen mij vaak met respect. Jullie waren voor mij de 

grootste motivatie om dit onderzoek te doen en af te ronden.

Kennis
Kennis heb ik bij velen opgedaan. Frans, Marianne, Anita, Ivo, en Hans kan ik hier zeker 

allemaal noemen. Anita, met bewondering en verbazing heb ik vaak naar je gekeken terwijl jij 

zat te glunderen en genieten bij de statistische analyses. Het werkte aanstekelijk en ik kreeg er 

dan zelf ook plezier in. Veel dank voor het delen van jouw kennis. Het is heel prettig om met jou 

samen te werken.

Samenwerking
Camiel, dank voor je bereidheid tot het uitwisselen van gegevens en het beschikbaar stellen 

van je CMT1A bestand voor het aanschrijven van patiënten. Ik wens je veel succes bij het 

afronden van jouw eigen promotie onderzoek.
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Eric, dank ook voor jouw inzet bij de MUNE metingen en je flexibiliteit bij de planning van de 

patiënten.

Elianne, jij hebt je ook vaak ingezet voor dit onderzoek. Met aandacht voor de praktische en 

patiëntgerichte kant gaf je goede aanvullingen. Met veel geduld maakte je ook de duim 

oppositiespalken. Steeds maar zoekend naar de perfecte pasvorm en comfort. Je liet mij 

merken dat je het fijn vond om met de studentenprojecten mee te doen maar heb ik jou wel 

genoeg laten weten hoe fijn dat voor mij was!?

Leonard van den Berg, dank voor de bereidheid en samenwerking tussen het AMC en het 

UMC bij de benadering van MMN patiënten.

Renske van den Berg-Vos, heerlijk om te merken dat de inclusie van MMN patiënten meteen 

begon te lopen toen jij ermee aan de slag ging! Dank voor al je inzet en samenwerking.

Ton en Ruud bedankt voor het mogen lenen van de RIHM. De gegevens van dit deel van het 

onderzoek liggen nog op de plank maar ben ik niet vergeten hoor! Ook jullie stonden de 

afgelopen jaren open voor overleg en samenwerking. Dank hiervoor.

Hans, jou wil ik enorm bedanken voor de analyses van de MUNE data, een hele klus! Samen 

hebben we het MUNE artikel geschreven waarbij mijn ietwat chaotische brein het heel prettig 

vond om met jou (rustig, analytisch en gedegen) samen te werken.

Begrip
Mijn vrienden en familie hebben geweten dat ik met een promotie onderzoek bezig was. 

Opmerkingen, sms’jes of mailtjes zoals, ‘waar ben je op deze planeet?, ‘fijn dat je er ff voor me 

was’, ‘borreltje doen?’ en ‘zullen we weer eens in alle rust wat bijpraten?’, deden mij beseffen 

dat ik er dus vaak niet echt voor jullie kon zijn. Dank voor al jullie begrip en steun de afgelopen 

jaren!

Relativering
Mark, met jou heb ik heel wat relativerende en ontspannende gesprekken tijdens een ‘bakkie 

koffie’ op het plein gehad. Je hebt een heldere kritische en nuchtere kijk op het doen van 

onderzoek. Later vonden de ‘bakkies’ vaak plaats bij jou en Bregje thuis. Dank aan jullie beide 

voor deze momenten van vriendschap en relativering.

Groei
Mijn enthousiasme, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen zijn gevoed door bovenal mijn 

ouders, Mieke en Harry. Zij gaven mij de vrijheid om keuzes te maken. Hadden evenveel 

vertrouwen in mij op het toneel als in de studieboeken. Met drie intelligente maar ook 

eigenwijze zus en broers boven mij leerde ik al jong om snel te denken, kritisch te kijken en 

goed te argumenteren.

Paps, ik weet hoe trots je zou zijn geweest. Voor mij ben je erbij!
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Inspiratie
Prof. Bos (beste Kurt) en prof. Eisma, jullie liefde voor de handen en overredingskracht heeft 

mij, misschien zonder dat jullie dat beseffen, geïnspireerd tot verdere specialisatie in de 

handtherapie en wetenschappelijke scholing.

Gwendolyn van Strien, Ton Schreuders, Wim Brandsma. Pioniers in de handtherapie in 

Nederland. Ik heb grote bewondering voor jullie kennis en kunde. Jullie zijn een inspirerend 

voorbeeld. 

Vriendschap
Lieve Roebyem en paranimf. Samen hardlopend van Bondi beach richting Coogee…. Je bent 

voor mij een inspirerende vriendin met een snelle geest. Je laat mij zien dat je duidelijke keuzes 

moet maken en daar naar moet handelen. En wel meteen! In Sydney had ik nog veel twijfels 

over de voortgang van het onderzoek en ik heb daar veel met je over gesproken. Tijdens onze 

koffie in Gusto’s besloten om dit promotie traject echt af te ronden.

Tanja, lieve, dierbare vriendin en paranimf. Al helemaal in het begin van mijn onderzoek schreef 

jij mij een briefje zoals alleen jij kunt schrijven. Gedurende de afgelopen jaren stond je altijd 

klaar om naar mij te luisteren en heb ik vaak op je geleund. Heel wat ideeën maar ook 

frustraties rondom mijn onderzoek kon ik aan je kwijt. Vaak tijdens lange wandelingen door het 

bos. Ik ken niemand die zo goed kan luisteren en spiegelen. Het was ook heel goed om een 

mening vanuit een andere, niet medische hoek, een ander perspectief te horen. Dank voor je 

heldere blik en warme vriendschap.

Liefde
Tijd, vertrouwen, steun, ruimte, motivatie, kennis, samenwerking, begrip, relativering, groei, 

inspiratie, vriendschap en zoveel meer geef jij mij met jouw liefde Mick.

En dan jullie, Marijne, Rosa en Bram. Het was soms zoeken naar de balans tussen thuis en 

werk maar jullie enthousiasme, begrip en liefde laten mij zo duidelijk zien wat echt belangrijk is. 

Dank lieve, mooie, fantastische kids!

Children are the hands by which we take hold of heaven 

(Henry Ward Beecher)
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The Hand
This  beautiful organ of discrimination and 
power brings  to our knowledge the texture of 
our environment; it is  also the means  by which 
we impose our will on  the tools  that subdue 

and transform the world for our pleasure.

Paul W. Brand, november 1958
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