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Aanvankelijk was ik niet van plan om mijn proefschrift af te ronden met het schrijven van een 
dankwoord. Vaak zijn dankwoorden naar mijn mening een opeenstapeling van politiek correcte 
uitspraken die afgesloten worden met een smeuïge alinea waarin speciale niet in woorden te 
omvatten uitspraken worden gedaan naar het thuisfront. Een groot deel van de lezers van het 
proefschrift schijnt echter toch vooral geïnteresseerd te zijn in deze laatste alinea’s en niet in de 
laatste plaats om te kijken hoe iemands privé-leven eruitziet, hoeveel kinderen iemand heeft en 
welke leuke of minder leuke namen deze hebben. Maar ja, in de afgelopen jaren zijn al veel van 
mijn principes aan de kant gezet. Daarbij word je op één of ander manier toch wat sentimenteel bij 
het afronden van je proefschrift, mogelijk aangewakkerd door de zwangerschapshormonen die 
momenteel in mijn lijf ronddwalen. Dus toch maar een dankwoord alhoewel ik ook simpelweg kan 
volstaan met: bedankt iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit 
onderzoek en aan mijn proefschrift. Uiteindelijk toch maar even wat persoonlijke woorden want 
zonder de enorme inzet, bereidwilligheid en hulp van veel mensen was dit onderzoek namelijk 
echt niet mogelijk geweest en was mijn proefschrift beland in de papierversnipperaar. 
 
Ten eerste wil ik de leden van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van hart bedanken 
voor hun constructieve opmerkingen tijdens het onderzoek en op basis van eerder verschenen 
tussenrapporten. Hierbij noem ik speciaal de heer Prof. dr. P. Rispens, mevrouw M. van Muijen, 
mevrouw Drs. E. Goossens en de heer Prof. dr. W. Eisma.   
De leescommissie bestaande uit mevrouw Prof. dr. B. Maes, de heer Prof. dr. A. Ruijssenaars en 
de heer Prof. Dr. A. Vermeer dank ik voor de snelle beoordeling van het manuscript.  
Ook dank ik het NIVEL omdat men binnen deze organisatie mij de kans heeft gegeven de laatste 
punten op de ‘i’ te zetten van mijn proefschrift. Daarbij waren mijn directe collega’s zeker niet 
onbelangrijk. Zij zorgden voor de nodige afleiding en gemeende belangstelling die ik nodig had  
tijdens de vele uren werk en de nodige frustraties. Vooral Fuusje en Ellen noem ik hierbij speciaal: 
ik mis jullie nu al alhoewel we elkaar nog maar zo kort kennen! 
 
Voordat ik mijn begeleiders bedank wil ik eerst alle kinderen en hun ouders die binnen het 
onderzoek betrokken waren enorm bedanken voor hun bereidwilligheid om binnen dit onderzoek 
deel te nemen. Deze kinderen en hun ouders hebben mij laten zien dat zij echt bijzonder zijn in de 
ruimste zin van het woord, hoe cliché dit ook klinkt. Daarnaast heb ik de enorme inzet van alle 
begeleiders, therapeuten, gedragskundigen en anderen die bij de zorg voor deze kinderen 
betrokken zijn en die een zeer belangrijke rol in het onderzoek hebben gespeeld enorm 
gewaardeerd. Zonder jullie had ik een groot deel van de gegevens die nodig waren voor het project 
nooit verkregen. Natuurlijk dank ik ook vele andere personen van Stichting Ipse die in meer of 
mindere mate hun bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. Ik noem speciaal de heer D. 
Warnaar, mevrouw Drs. E. Goossens, mevrouw Drs. A. Linthorst, de heer Drs. S. Cramer, de heer 
Drs. P. Deman, de heer J. Pelgrims en mevrouw L. van Vliet. Ook bedank ik alle kinderen, ouders, 
medewerkers en vooral de heer J. Matser van Stichting Meare, een Stichting voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Eindhoven en omgeving, voor hun belangrijke bijdrage aan het 
onderzoek. Ongekend was de bereidwilligheid van deze Stichting om deel te nemen aan het 
onderzoek binnen de referentiegroep. De snelheid en het gemak waarmee binnen Meare de 
benodigde gegevens verzameld konden worden was fantastisch.  
 
Dan nu een aantal speciale woorden gericht aan mijn directe ‘begeleiders’; Carla Vlaskamp, Han 
Nakken en Koop Reynders.  
Carla, de afgelopen jaren heb ik steeds meer bewondering gekregen voor je enorme gedrevenheid 
en inzet voor onder andere kinderen met zeer ernstige intellectuele en meervoudige beperkingen. 
Steeds meer vormde je in verschillende opzichten een voorbeeld voor mij en ik ben nu extra 
verheugd om weer met je samen te mogen werken. Ik dank je tenslotte nog extra omdat je mij echt 
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door de laatste loodjes heen hebt gesleept en mijn stukken ongekend snel van commentaar en 
correcties hebt voorzien. Dank je wel. 
Han, vanaf het eerste moment had ik het idee dat we elkaar altijd wel ‘begrepen’ al was het maar 
om de bepaalde cynische humor die je hebt. Bovendien heeft je sterke analytisch vermogen mij 
regelmatig inzicht gegeven in waar mijn warrige stukken nou echt over gingen en moesten gaan. 
Ondersteund door de meest leuke ‘oude’ anekdotes beschouwde ik de afspraken met jou altijd als 
een leuk Gronings uitje waarmee ik zeker weer verder mee kon.  
Koop, jij bent vooral betrokken geweest bij de ‘praktijkkant’ van het onderzoek. Je stond altijd 
weer open voor mijn lange verhalen en kon die voorzien van goede bruikbare tips zodat het 
onderzoek weer op de rit werd gezet. Verder verraste je mij keer op keer door de enorme 
hoeveelheid energie die jij hebt en het warme persoonlijke contact dat je onderhoudt met mij, 
andere promovendi, studenten en  de mensen op de ‘werkvloer’ binnen het onderzoek. Koop, dank 
je wel en ik ben blij dat we alles zo hebben kunnen regelen dat je bij mijn promotie bent.   
 
Natuurlijk kan ik nu een hele lijst mensen noemen die de afgelopen jaren belangrijk zijn geweest 
zowel binnen als buiten mijn promotieproject. Ik noem slechts enkele speciaal bij naam alhoewel 
misschien diegene die niet expliciet worden genoemd nog belangrijker waren op welke wijze dan 
ook.  
Er zijn verschillende studenten van zowel het Instituut voor Bewegingswetenschappen en de 
afdeling  Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen als van de universiteit van Leiden 
die een  bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. Dit waren onder andere Hetti Mali, Benigna 
Hidech, Jolanda Oosten en Lonneke Pompe. Lonneke bedank ik vooral voor het verzamelen van 
een groot deel van de gegevens binnen Stichting Meare. 
 
Tenslotte nog een paar hele persoonlijke opmerkingen voordat ik afsluit met de bekende laatste 
smeuïge zinnen die gericht zijn aan ‘thuis’.  
Gaby, bedankt voor het uitvoeren van alle metingen van de gewrichtsmobiliteit. Naast je 
gedrevenheid om de metingen op een zeer wetenschappelijk verantwoorde manier uit te voeren 
hebben we ook heel wat uurtjes doorgebracht met het kakelen over minder relevante maar zeker 
voor ons aanstaande moeders niet minder belangrijke zaken zoals buggy’s, zuigflesjes, 
babydragers en andere zaken waardoor we ons “gewoon goed voelen” en weten “dat het klopt”.  
 
Nicole, zonder jou zou MOVE nooit in Nederland zijn gestart, zou het wetenschappelijk 
onderzoek nooit van de grond zijn gekomen en zouden de onderzoeksresultaten nooit geworden 
zijn zoals deze nu binnen dit proefschrift gepresenteerd worden. Nicole heel erg bedankt voor je 
enorme inzet, gedrevenheid en vasthoudendheid. Ik vind het enorm leuk dat je mijn paranimf wil 
zijn.  
 
Harry, jij bent het ooit geweest die mij het vertrouwen heeft gegeven de stap te wagen naar de 
‘onderzoekswereld’. Menigmaal heb ik er misschien wel spijt van gehad als de dingen niet liepen 
zoals ik dat graag zou zien. Maar ja, uiteindelijk gingen die ergernissen ‘vaak nergens over’ en 
was jij diegene die voor mij alles relativeerde. Uiteindelijk ben ook ik er van overtuigd dat de 
juiste stap gezet is. Mocht ik toch nog tijdens ‘de ceremonie’ twijfelen over iets dan ben ik blij en 
gerust te weten dat jij mijn paranimf bent en de boel (weer) overneemt.    
 
Nou dan nu speciaal iets voor mijn prachtige dochters; Bregje en Lobke (leuke namen toch?). 
Lieve, lieve kleine eigenwijze meisjes. Op dit moment begrijpen jullie nog niet goed waar mamma 
nou al die tijd druk mee was. Alhoewel, Bregje jij zwaaide mij menigmaal uit met de woorden: 
“lekker werken hè mamma op je perkjoetor…’. Ooit hoop ik dat jullie begrijpen dat er (helaas?) 
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mamma’s zijn die ambities hebben die tijdelijk niet helemaal verenigbaar zijn met het perfecte 
moederschap.  
Bart, misschien ben ik jou wel de meeste dank verschuldigd. Op een belangrijk moment kwam jij 
weer in mijn leven. Ik bewonder je enorme geduld die je met mij hebt (gehad?). Nadat ik 
schreeuwend, tierend en brullend door het huis was gerend omdat er weer van alles mis ging met 
vooral digitale dingen waar ik geen enkel verstand van wil hebben was jij het die gewoon tot diep 
in de nacht met rode oogjes doorging om de boel weer af te maken. Dat terwijl ik al lang vond dat 
ik het verdiend had om te gaan slapen. Het enige hierover wat ik je wel eens tegen een ander 
hoorde zeggen was iets in de trant van: “ach ja, intelligente wijven…..”. Misschien toch maar in 
een volgend leven terug naar de “vissticks en doperwten”? Lieve Bart, dank je wel voor alles en ik 
verheug me op ons volgende projectje…. 
 
 
Gouda, 12 januari 2005 
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1. Het curriculum 'Mobility Opportunities Via Education´ zou gezien de uitgangspunten 
onderdeel moeten zijn van het totale zorgaanbod aan kinderen met zeer ernstige verstandelijke 
en meervoudige beperkingen (dit proefschrift) 

 
2. Het goed implementeren van het MOVE curriculum vraagt zowel om een goede theoretische 

basis als om adequate professionele ondersteuning (dit proefschrift) 
 

3. Bewegen richting zelfstandigheid is voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en 
meervoudige beperkingen geen zelfstandige beweging (dit proefschrift) 

 
4. Het afbouwen van steun tijdens het uitvoeren van vaardigheden moet altijd in het perspectief 

staan van de opbrengst voor het kind (dit proefschrift) 
 

5. Belangrijker dan de vraag ´to MOVE or not to MOVE´ is de vraag ´how, when and why to 
MOVE` (dit proefschrift) 

 
6. Bewegingsgerichte activiteiten voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperkingen zijn goed, doelgerichte functionele en in het dagprogramma geïntegreerde 
bewegingsactiviteiten zijn beter (dit proefschrift) 

 
7. De ´Top Down Motor Milestone Test´ is bruikbaar voor de planning en evaluatie van 

bewegingsgerichte activiteiten bij kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperkingen (dit proefschrift) 

 
8. Ondanks de aanwezige beperkingen kunnen kinderen met zeer ernstige verstandelijke en 

meervoudige beperkingen leren en zich vaardigheden eigen maken (dit proefschrift) 
 

9. Het belang van activiteit voor mensen met verstandelijke beperkingen wordt ernstig 
onderschat   

 
10. Functionele fysiotherapie is het ultieme voorbeeld van een pleonasme 

 
11. De kennisuitwisseling tussen wetenschappers wereldwijd moet door 'de praktijk' als voorbeeld 

worden genomen 
 

12. De keuze om werken, promoveren en moederschap te combineren dwingt zowel de 
wetenschapper, promovendus als moeder tot afstand van perfectie 


