Dankwoord
Wie had gedacht dat het dankwoord, wat zelfs in het Nederlands geschreven mag worden, zo lastig zou zijn om op te schrijven. Niet alleen omdat ik bang ben iemand te
vergeten, maar ook omdat het moeilijk is om te verwoorden. De afgelopen vier jaar zijn
tegelijkertijd heel lang geweest en heel snel gegaan en ook niet zonder de nodige hobbels, moeite en inspanning. Hierbij heb ik veel gehad aan alle mensen die mij hebben
geholpen, gesteund en gemotiveerd om deze promotie tot een goed einde te brengen.
Als eerste wil ik uiteraard mijn begeleiders Wouter en Astrid bedanken. Jullie deur
stond altijd letterlijk open en ik kon zomaar binnen lopen met een vraag of probleem en
er werd meestal meteen tijd voor gemaakt. Als ik dacht even helemaal vast te zitten, kon
ik na een brainstormsessie gewoon weer verder. Ik ben blij dat jullie het hebben aangedurfd om mij op dit project te zetten en mij steeds de ruimte hebben gegeven om mijn
eigen ideeën te ontwikkelen. Het was enorm fijn om met jullie te kunnen samenwerken.
Het alleen werken op een kamer gaat soms misschien wat beter, maar ik zou de gezelligheid en alle al dan niet aan werk gerelateerde gesprekjes met al mijn kamergenootjes van Fysica van de mens, zowel in Utrecht als op de VU, niet hebben willen missen:
Mirela, Mieke, Sander, Femke en Virjanand, bedankt!
Om na 2.5 jaar weer terug te komen bij de FBW was een beetje als thuis komen, en
dat heeft alles te maken met de fijne sfeer die hier hangt. Hiervoor wil ik alle collega’s
aan de VU, en met name die van de TC3 lijn voor bedanken.
Dan wil ik uiteraard alle proefpersonen, zowel de collega’s voor de pilots als de studenten voor de experimenten, bedanken voor het meedoen aan al mijn experimenten.
Bedankt dat jullie voor soms meerdere uren met een blinddoek om dezelfde taak honderden keren wilden uitvoeren.
Dan wil ik ook mijn dank betuigen aan de technische dienst van de Universiteit
Utrecht en de Vrije Universiteit, voor het maken van allerlei stimuli en plankjes. Met
name Pieter, die met mij vele kogelpotten heeft gelijmd en kubusjes heeft beplakt.
Also, I would like to thank Yoshihiro for his help with the force sensor, both of which
were there just when I needed them.
I would like to thank the reading committee for the time and effort they spent on reading
my thesis: dr. Plaisier, prof. Postma, prof. Veltink, prof. Van der Helm, dr. Prattichizzo
and prof. Olivers.
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Findings in haptic (re)search
Myrthe, mijn promotie begon met het lezen van jouw stukken en zal straks eindigen met jouw vragen. Bedankt voor alle discussies die we over haptisch zoeken hebben
gehad en leuk dat we ook samen nog een project hebben kunnen doen!
Dan zijn er natuurlijk mijn lieve vriendinnen, Sharon, Nienke, Steph, Ineke en Lona,
die altijd geı̈nteresseerd waren in wat ik deed, en Linda, Milène, Kim en Sas, die in hetzelfde schuitje zitten of zaten en waarmee ik altijd de leuke en minder leuke ervaringen
van promoveren heb kunnen delen. We gaan het allemaal halen!
En er is ook mijn familie, die steeds wilde weten hoe het ging en ontzettend trots is
nu het is gelukt. Pap, mam, bedankt voor jullie steun en onvoorwaardelijk vertrouwen
in mij. Opa en oma, ik ben ook trots om jullie ‘oudste kleinkind’ te zijn. Rob, bedankt
voor alle discussies over de (mogelijke) toepassingen van mijn onderzoek en het begrip
dat ik die niet ga ontwikkelen :)
Al mijn clubgenoten van BV Almere, bedankt voor de nodige afleiding die ik elke
keer heb als ik mij weer helemaal in een wedstrijd kan storten. Het blijft het waard om
meerdere keren per week op en neer naar Almere (of ergens anders) te reizen.
Nynke en Lizeth, er zijn weinig mensen die ik al zo lang ken en al zoveel mee heb
meegemaakt. Jullie staan al bijna mijn hele leven naast mij, en ik ben heel blij dat jullie
dat ook nu willen doen als mijn paranimfen. Bedankt voor jullie enthousiasme hiervoor!
Lieve Iwan, jij hebt elke stap meegemaakt die tot dit proefschrift heeft geleid. Dank je
wel dat ik alles bij je kwijt kon, van de kleinste frustratie over wat mijn proefpersoon nu
weer voor vreemde data gaf of waarom mijn computer niet meewerkte tot de blijdschap
bij een geaccepteerd artikel. Dat je geduldig naar al mijn verhalen luisterde. Voor het
uitzoeken van de lettertypes en al het werk voor de cover. Bedankt voor de steun, het
begrip en geduld dat je had en de rust die je me gaf. Het komt inderdaad altijd wel weer
goed.
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