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Samenvatting

Het is algemeen bekend dat regelmatig sporten belangrijk is voor jongeren. Jongeren
met een fysieke beperking die naar speciaal onderwijs gaan sporten minder vergeleken
met hun leeftijdsgenoten. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun fitheid en gezondheid.
Het is voor deze groep jongeren vaak lastiger om te gaan en blijven sporten bij een
sportvereniging in de buurt. Steeds vaker wordt hierdoor sport op school, buiten lestijd,
aangeboden. Dit proefschrift onderzoekt het effect van een intervaltraining gevolgd door
(na)schoolse sport op fitheid en gezondheid bij jongeren met een fysieke beperking op
speciaal onderwijs; de Sport-2-Stay-Fit studie. Allereerst zal de aanleiding en achtergrond
van het onderzoek besproken worden, vervolgens zal per hoofdstuk worden toegelicht wat er
onderzocht is.

Speciaal onderwijs
Leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben, gaan in Nederland
naar het speciaal onderwijs. Deze scholen hebben dezelfde doelen als regulier onderwijs.
De leerlingen in het speciaal onderwijs krijgen wel extra begeleiding en meer tijd om deze
doelen te halen. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters gericht op de soort
beperking of stoornis: (1) visueel, (2) auditief, (3) fysiek en (4) gedragsproblematiek. Het
onderzoek in dit proefschrift richt zich op cluster 3; jongeren (8–19 jaar) met een fysieke
beperking. In Nederland zijn er totaal 26.500 leerlingen die cluster 3 onderwijs volgen. Dit
is 1.9% van de totale populatie leerlingen die naar basis- en middelbaar onderwijs gaan.

Doelgroep
De meest voorkomende fysieke beperking bij jongeren is cerebrale parese (CP). CP is
een niet-progressieve aandoening die ontstaat door een hersenbeschadiging voor het
eerste levensjaar. Jongeren met CP hebben hierdoor problemen met hun grove motoriek.
Ze hebben vaak spasme in een of meerdere ledematen. Afhankelijk van de ernst van
de CP kunnen zij lopen, rennen of gebruiken zij een rolstoel om zich voort te bewegen.
Naast de fysieke beperking, hebben zij vaak in meer of mindere mate andere stoornissen,
zoals cognitieve functiestoornissen of gedragsproblematiek. Andere aandoeningen
die in de onderzoeksgroep voorkomen zijn spina bifida (open ruggetje), psychomotore
ontwikkelingsachterstand en stofwisselingsziekten. De groep jongeren met een fysieke
beperking op speciaal onderwijs is dus heel divers. Daarom hebben we in dit proefschrift
de onderzoeksgroep ingedeeld op functieniveau aan de hand van de Functional Mobility
Scale (FMS):
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•

Renners: jongeren die kunnen rennen met zweefmoment,

•

Lopers: jongeren die kunnen lopen, maar niet kunnen rennen,

•

Rolstoelrijders: jongeren die een handbewogen rolstoel gebruiken.

Fitheid
Jongeren met een fysieke beperking zijn minder actief in het dagelijks leven. Zij sporten
minder vergeleken met hun leeftijdsgenoten; 26% van de kinderen met een fysieke
beperking sport wekelijks tegenover 71% van hun leeftijdsgenoten. Het is voor jongeren
met een fysieke beperking vaak lastiger om te sporten. Het ontbreken van bekwame trainers
of begeleiders is een vaak gehoorde barrière om te gaan sporten bij een sportverenging.
Ook voelen ze zich vaak niet geaccepteerd of is een geschikte sportvereniging te ver weg.
Doordat jongeren met een fysieke beperking minder bewegen dan hun leeftijdsgenoten,
hebben zij logischerwijs ook een lagere fitheid. Deze lage fitheid heeft negatieve gevolgen
voor hun gezondheid. Ook, of mogelijk zelfs daardoor, hebben jongeren met CP op latere
leeftijd een grotere kans op het krijgen van diabetes, hoge bloeddruk en een beroerte.
Een goede fitheid is daarnaast sterk gerelateerd aan positieve waardes op zelfperceptie,
kwaliteit van leven en een beter concentratievermogen op school.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat jongeren met een fysieke beperking positief
reageren op training; als ze gestructureerd gaan trainen (bijvoorbeeld krachttraining of
conditietraining), dan gaan ze conditioneel vooruit. Helaas blijft deze vooruitgang niet
behouden als het trainingsprogramma stopt. Voor deze doelgroep geldt dus ook het “use
it or lose it”-principe; structureel blijven bewegen is essentieel om de fitheid te behouden.
Een trainingsprogramma aangeboden tijdens de fysiotherapie is meestal tijdelijk, en de
effecten hiervan zullen op lange termijn dan ook niet behouden blijven. Om te onderzoeken
wat er nodig is om de trainingswinst te behouden in deze minder fitte doelgroep, hebben
we in dit proefschrift onderzocht of 1x per week (na)schoolse sport voldoende is. Sporten
op school, buiten school- of lestijd lijkt een goede methode om de genoemde barrières
te doorbreken, waardoor deze jongeren structureel kunnen sporten.

Rolstoelrijders: trainen en testen
De beoogde doelgroep bestaat onder andere uit rolstoelrijdende jongeren. Er is nog weinig bekend over hoe deze groep het beste te trainen en te testen is. Daarom is dit eerst
onderzocht in hoofdstuk 2. Hierin hebben we een literatuuroverzicht gemaakt met alle
trainingsstudies die de fysieke conditie van het rolstoelrijden verbeteren. In dit onderzoek
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ging het niet om de vorm van training, maar om het effect op de conditie van het rolstoelrijden. Dat was ook het belangrijkste onderzoeksresultaat. Dit kon zowel de sprintconditie
(anaerobe fitheid) als de duurconditie (aerobe fitheid) zijn. Op basis van de huidige literatuur lijkt training positieve effecten te hebben op de conditie van het rolstoelrijden, waarbij
intervaltraining de meest belovende trainingsvorm is.
Om een dergelijke intervaltraining bij rolstoelrijders te kunnen evalueren, zijn er testen
nodig om de fitheid vóór en na de training in kaart te brengen. Deze testen zijn ontwikkeld
en onderzocht in hoofdstuk 3. Voor de anaerobe fitheid zijn twee sprinttesten ontwikkeld:
de muscle power sprint test (MPST) en de 10x5 meter sprinttest. De MPST is een test
waarbij jongeren 3x over een afstand van 15 meter moeten sprinten met tussendoor 10
seconden pauze. Bij de tweede test moeten de jongeren 10x heen en weer sprinten over
een afstand van 5 meter zonder pauze. In deze test wordt dus ook de draai- en startsnelheid
meegenomen. Beide testen zijn in een groep van 23 rolstoelrijdende jongeren met CP
onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit. Dit zijn eigenschappen die bepalen of een
test reproduceerbaar is (herhaaldelijk hetzelfde meet) en of de test meet wat je wilt meten
(validiteit). Uit het onderzoek is gebleken dat zowel de MPST als de 10x5 meter sprinttest
betrouwbaar en valide zijn om te gebruiken in de praktijk.

Protocol Sport-2-Stay-Fit studie
Nu het ook voor de rolstoelgebonden groep duidelijk is welke training het meest effectief
is en hoe dit is te evalueren, is de Sport-2-Stay-Fit studie opgezet. Het protocol van deze
studie wordt behandeld in hoofdstuk 4. Het onderzoek vond plaats op vier scholen voor
speciaal onderwijs in Nederland. Alle jongeren met een fysieke beperking die aan het
onderzoek deelnamen volgden eerst een high-intensity interval training (HIT) om bekend
te raken met inspanning en om een verhoogd fitheidsniveau te creëren. Na de HIT is de
helft van de groep verdergegaan met (na)schoolse sport. De andere helft kreeg geen (na)
schoolse sport aangeboden en fungeerde daardoor als controlegroep. De groepen werden
ingedeeld op basis van de aanwezigheid van een (na)schools sportaanbod op school. Op
twee scholen draaide al een (na)schools sportaanbod of hadden ze de intentie om dit op te
starten. Het (na)schoolse sportaanbod is geïnitieerd door gemotiveerde sportdocenten die
ook de sportlessen verzorgen. De lessen vinden plaats na schooltijd of in pauzes. Deelnemers
wisten dus voor de start van de studie wat hen te wachten stond: HIT én (na)schoolse sport
(sport groep) of HIT en controlegroep. De uitkomstmaten werden gemeten zowel voor de
start van de HIT (T0), direct na acht weken HIT (T1), als na de zes maanden (na)schoolse
sport of controle (T2). Naast de sprinttesten voor anaerobe fitheid, werd de aerobe fitheid
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(duurconditie) gemeten met de shuttle run test (piepjestest). De deelnemer loopt of rijdt
tijdens deze test heen en weer tussen twee pionnen op het tempo van piepjes, waarbij de
snelheid van de piepjes toeneemt. De behaalde trap zegt iets over de aerobe prestatie;
hoe langer iemand de test kan volhouden, hoe hoger de aerobe prestatie. Tijdens de test
werd de in- en uitgeademde lucht gemeten middels een mobiel zuurstofanalyse systeem.
Hiermee is de maximale zuurstofopname (VO2piek) bepaald, een maat voor de conditie,
die gerelateerd is aan veel gezondheidsparameters.

Effect van acht weken HIT
Een HIT lijkt een effectievere en efficiëntere manier van trainen vergeleken met klassieke
duurtraining. Onderzoek laat zien dat bij HIT met veel minder tijd en een lager trainingsvolume dezelfde of zelfs betere resultaten behaald kunnen worden op fitheid en gezondheid.
In hoofdstuk 5 zijn de effecten van acht weken HIT onderzocht bij 70 jongeren (8–19 jaar) met
een fysieke beperking. De groep bestond uit 36 renners, 25 lopers en 9 rolstoelrijders, met
CP als meest voorkomende diagnose (36%). Ze trainden twee keer per week gedurende 30
minuten, waarbij ze zich tijdens 8–12 series van 30 seconden maximaal moesten inspannen.
Tijdens de 30 seconden moesten ze zo vaak mogelijk heen en weer sprinten om bijvoorbeeld
pittenzakjes naar de overkant te brengen. Hierna hadden ze 90 tot 120 seconden actief
herstel, waarbij ze konden uitrusten, maar niet mochten gaan zitten. Na acht weken was de
anaerobe fitheid (sprintconditie) verbeterd in alle groepen. Ook de behaalde trap (aerobe
prestatie) op de shuttle run test verbeterde, terwijl de VO2piek (maat voor duurconditie)
gelijk bleef. Dit betekent dat jongeren met dezelfde conditie het sporten langer vol kunnen
houden. De bloeddruk leek iets te dalen, maar die resultaten waren niet consistent over de
verschillende groepen. Er zijn na de acht weken HIT geen effecten gevonden op kracht,
aderstijfheid, vetpercentage en cholesterol.

Effect van zes maanden (na)schoolse sport
Na de HIT ging de helft van de groep door met (na)schoolse sport. De (na)schoolse sport
werd 1x per week 45 minuten gegeven door een ervaren sportdocent. Voorbeelden van
de (team)sporten die tijdens de (na)schoolse sport werden gedaan zijn: voetbal, (rolstoel)
basketbal, (rolstoel)hockey en/of eenvoudige tikspellen. Deze sportles verschilt van een
reguliere gymles, omdat de nadruk bij de gymles ligt op het ‘leren bewegen’, terwijl het
tijdens de (na)schoolse sport om ‘intensief bewegen’ gaat. De resultaten van de (na)schoolse
sport zijn weergegeven in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Uiteindelijk zaten 31 jongeren in de
sportgroep en 40 jongeren in de controlegroep. Na zes maanden 1x per week (na)schools
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sporten presteerde de sportgroep gemiddeld 16% beter op de MPST (sprintconditie) ten
opzichte van de controlegroep. Dit positieve effect komt bovenop de toename die we
zagen na de HIT. Opvallend is dat de controlegroep het positieve effect na de HIT van acht
weken behoudt, terwijl we verwachtten dat deze terug zou zakken richting het beginniveau.
Zes maanden (na)schoolse sport verbeterde ook het vetpercentage van de sportgroep met
gemiddeld -2,8% vergeleken met de controlegroep. Er werden geen effecten gevonden
op aerobe prestatie, VO2piek, kracht en fysieke activiteit. Daarnaast lieten bloeddruk,
aderstijfheid en cholesterol ook geen verbeteringen op groepsniveau zien. Het lijkt erop
dat vooral de jongeren die aan het begin van het sportprogramma slecht scoren op
gezondheidsparameters profijt hebben van 1x per week sporten. Uitkomstmaten waar 1x
per week (na)schoolse sport geen effect op lijkt te hebben zijn aandacht en psychosociaal
functioneren. Doordat de sport op school wordt aangeboden zijn omgevingsfactoren
weggelaten, die mogelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het psychosociaal
functioneren, zoals nieuwe vriendschappen maken, ouderlijke steun, en gevoel bij een
vereniging of team te horen.

Kinderrevalidatie: vroeger en nu
Vroeger waren behandelingen bij jongeren met een fysieke beperking vooral gericht op
de esthetiek van bewegen en niet op functieniveau. Pas sinds de jaren ‘90 weten we dat
kracht- en conditietraining de aandoening of spasticiteit bij bijvoorbeeld CP niet verergert, maar juist een positieve bijdrage levert op functieniveau. De eerste grootschalige
trainingsstudie bij jongeren met CP vond plaats in Nederland in de jaren ‘90. Sinds die tijd
hebben de fysieke behandelingen binnen de kinderrevalidatie op speciaal onderwijs een
vlucht genomen. De vooruitgang na acht weken HIT was minder groot dan we op basis
van eerder onderzoek verwacht hadden. Zou het kunnen zijn dat jongeren met een fysieke
beperking van nu fitter zijn vergeleken met vroeger? In hoofdstuk 8 worden de baseline
data van een studie uit 2004 vergeleken met de baseline data van de Sport-2-Stay-Fit studie
uit 2014 op anaerobe fitheid, aerobe fitheid en body mass index (BMI). In totaal worden
25 jongeren met CP per groep meegenomen, die vergelijkbaar zijn qua geslacht, lengte
en ernst van de aandoening. De resultaten laten zien dat zowel anaerobe fitheid (23–99%)
als de behaalde trap op de shuttle run test (67%) enorm verbeterd zijn in 10 jaar, terwijl de
VO2piek gelijk is gebleven. De data laten ook zien dat dat het lichaamsgewicht (26%) en
de BMI (20%) zijn toegenomen.
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Toekomst
De bevindingen van dit proefschrift zijn in hoofdstuk 9 in perspectief geplaatst van de
huidige wetenschappelijke kennis en het sportklimaat in Nederland. Parallel aan de huidige
studie werd de HAYS studie uitgevoerd, waarbij dezelfde uitkomstmaten cross-sectioneel
werden gemeten. Zij vergeleken jongeren met een fysieke beperking die minstens 2x per
week sporten met jongeren die maar 1x per week of helemaal niet sporten. De sportende
groep heeft een betere anaerobe en aerobe fitheid, ze zijn actiever in het dagelijks leven,
hebben een lager vetpercentage, en een hogere zelfperceptie en kwaliteit van leven. De
(na)schoolse sport is ontstaan vanuit speciaal onderwijs doordat jongeren met een fysieke
beperking niet altijd terecht kunnen bij een sportvereniging. Voor de toekomst zou de
samenleving haar verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat deze jongeren in hun vrije
tijd in de buurt kunnen sporten. Op deze manier kunnen ze ook in het weekend sporten (2x
per week), komen ze in contact met jongeren uit de buurt en worden ze meer betrokken
in de samenleving.
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Kindersamenvatting

Dit boekje gaat over kinderen met een beperking. Dat zijn kinderen die bijvoorbeeld
moeite hebben met lopen, of een rolstoel gebruiken. Deze kinderen sporten veel minder
dan kinderen zonder een beperking. Ze kunnen niet overal aan meedoen, omdat ze moeite
hebben met de sportbewegingen. Het is ook niet altijd mogelijk om met een rolstoel bij
een sportvereniging komen.
VROEGER dachten de dokters en fysiotherapeuten dat sporten voor kinderen met een
beperking slecht was. De beperking zou dan erger worden. Gelukkig weten we inmiddels
dat dat niet zo is. NU denken we dat sporten voor kinderen met een beperking heel goed
is en dat ze NU ook meer mogen bewegen. Daarom hebben we gekeken of kinderen met
een beperking van NU fitter zijn dan kinderen van 10 jaar geleden. En wat blijkt: kinderen
met een beperking van NU zijn fitter dan de kinderen van VROEGER. Dat komt waarschijnlijk
omdat ze tijdens therapie en onder schooltijd veel meer trainen en bewegen.
Om te kijken hoe goed sporten NU is voor kinderen met een beperking, hebben we
kinderen die extra gingen sporten op school vergeleken met kinderen die niet extra gingen
sporten. De extra sportles werd gegeven door de gymjuf of gymmeester in de pauze of na
schooltijd. Het maakte niet uit hoeveel moeite kinderen hadden met lopen. Ook kinderen die
in een rolstoel sporten, deden mee. We hebben gekeken of de kinderen sneller, sterker en
gezonder werden van sporten. Na een half jaar konden de kinderen die een extra sportles
volgden harder rennen vergeleken met kinderen die niet extra gingen sporten. Daarnaast
hadden de kinderen van de extra sportles ook minder vet in hun lichaam. Sporten is dus
ook goed voor kinderen met een beperking. Het helpt voor een gezonder en fitter lijf.
NU we weten dat sporten goed is, zouden kinderen met een beperking in de TOEKOMST
ook gewoon moeten kunnen sporten bij een sportvereniging in de buurt. Helaas is dat
NU vaak nog niet mogelijk en sporten ze bij een aparte sportvereniging (op school) voor
kinderen met een beperking. Als ze lid zouden worden van een sportvereniging in de buurt,
dan kunnen ze in het weekend ook makkelijker sporten. Dan halen ze twee keer per week
sporten. Dat is waarschijnlijk nog beter.
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Wat een bijzonder moment om het dankwoord te mogen schrijven en terug te kijken op
vier fantastische jaren. Ik had zelf nooit gedacht dat ik een heel boekwerk, in het Engels,
zou kunnen schrijven en dat ik het zo leuk zou vinden. De basis voor promoveren is voor
mij doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en samenwerking. Net als het beklimmen van
de Kilimanjaro, is promoveren echt teamwork. Je moet zelf omhoog lopen, maar er zijn
onderweg heel veel mensen die je helpen en de weg wijzen. Graag wil ik onderstaande
personen in het bijzonder bedanken.
Allereerst alle 78 kinderen en jongeren. Jullie hebben vrijwillig alle metingen gedaan. Ik
ben blij dat ik jullie zelf heb mogen testen, zodat de cijfers een gezicht en verhaal krijgen.
De trotse blik in jullie ogen bij het vertellen hoeveel pittenzakjes jullie in 30 seconden naar
de overkant hadden gebracht, en bij het krijgen van de fitheidsdiploma aan het einde van
de studie. Maar ook de angst als ik met een masker of bloeddrukband aan kwam lopen.
Jullie hebben mij geleerd om flexibel te zijn en te anticiperen op jullie belevingswereld.
Bedankt voor jullie inzet, enthousiasme en eerlijkheid. Ook wil ik alle ouders bedanken
voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven. De betrokkenheid en bereidheid om
deel te nemen waren erg motiverend.
Prof.dr. Visser-Meily, beste Anne, jouw passie voor onderzoek in de revalidatie is ongekend.
Bedankt voor je betrokkenheid als mijn promotor, als revalidatiearts en als mens. Als promotor
zag je erop toe dat mijn artikelenplan op orde was en ik voldoende studiepunten haalde.
Door je klinische blik als revalidatiearts hebben alle artikelen een duidelijke boodschap voor
de klinische praktijk. Als mens heb je ook interesse in de persoon achter de onderzoeker en
attendeerde je me op allerlei nieuwsberichten om mijn promotieonderzoek in een groter
perspectief te plaatsen. Dank voor de persoonlijke begeleiding en fijne samenwerking.
Dr. Verschuren, beste Olaf, zonder jou had ik hier niet gestaan. Jij nam me precies zeven
jaar geleden mee in de wereld van de kinderrevalidatie en het speciaal onderwijs, een
wereld die me mede door jouw aanstekelijke enthousiasme heel goed past. Jij was altijd
bereikbaar voor vragen, maar gaf me ook het vertrouwen om het zelf te kunnen. Bedankt
voor de mooie momenten samen waarbij diepgaande discussies, de nodige ontspanning
en fysieke activiteit zich in rap tempo afwisselden. Zo discussieerden we al wandelend
over de onderzoeksresultaten terwijl we probeerden zoveel mogelijk Pokémons te vangen.
Hopelijk kunnen we in de toekomst (zo) blijven samenwerken!
Dr. Takken, beste Tim, wat een geluk dat jij vijf jaar geleden die subsidie binnenhaalde en
ik een van de beoogde promovendi was. Jouw netwerk, snelheid van reageren en (parate)
kennis op het gebied van klinische inspanningsfysiologie bij kinderen is ongehoord.
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Bedankt dat ik de mogelijkheid heb gekregen om bij de vele cursussen en congressen
aanwezig te zijn die jij organiseerde. Hierdoor heb ik heel veel geleerd op het gebied van
de klinische inspanningsfysiologie, het vakgebied waar we nu samen cursus over geven.
Ik heb daardoor ook het volste vertrouwen dat onze samenwerking niet ophoudt bij het
afronden van mijn promotie.
Geachte leden van de beoordelingscommissie, Prof.dr. Linda de Vries, Prof.dr. Marian
Jongmans, Prof.dr. Kristine de Martelaer, Prof.dr. Jan Willem Gorter en Prof.dr. Thomas
Janssen, bedankt voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift, ik verheug me op
onze gedachtenwisseling. Beste Thomas, tijdens mijn promotietraject heeft jouw uitspraak
“Welke vraag wil je hiermee beantwoorden?” me vaak terugbracht naar de kern. Ik vind het
bijzonder dat jij als mijn afstudeerbegeleider nu in de beoordelingscommissie zit.
Alle fysiotherapeuten, sportdocenten, leraren, klassenassistenten en roostermakers van
de vier deelnemende mytylscholen. Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht, met in het
bijzonder Thijs, Joost, Evelien, Emmeke, Debby, Mirjam, Tineke en Monique. Lichtenbeek
in Arnhem, met in het bijzonder Kees en Marnix. Heliomare in Beverwijk, met in het bijzonder Marank, Theo, Lex en Roy. Mariendael in Arnhem, met in het bijzonder Sander, Ivo en
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Jesse, Mike (HAN), Joris, Selina (Windesheim), Marjolein (UU), en Madelon (VU). Daarnaast
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studeren. Ik vind het bijzonder dat het gelijk weer als vanouds voelt als we elkaar na lange
tijd weer zien. Malika, fijn om zo’n attente vriendin te hebben die oprecht wil weten en
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weer een saunadate plannen. Lieve Sheila, je bent op vele vlakken een inspiratiebron!
Marieke, ook al woon je niet meer in Amsterdam, ik weet dat ik altijd op je kan rekenen.
Lieve Jantine, jij bent niet alleen een lieve en zorgzame vriendin, jij zorgde er gedurende
twee jaar van m’n promotie ook voor dat het altijd fijn thuiskomen was na een werkdag.
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trots op hoe jij in jouw promotietraject bent gesprongen, wat een doorzettingsvermogen
en toewijding, nog even en ook jij mag je dankwoord schrijven!
Lieve schoonfamilie, Hans en Margreet, Sylvia en Allert, Maarten en Lieselotte, bedankt
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altijd bij jullie kon logeren, ik voelde me meer dan welkom! Jan, die ‘zelfgemaakte’ lasagne
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Lieve paranimfen, Meyke, Eveline en Tim. Wie er tijdens mijn promotie achter me zullen
staan, blijft tot de laatste dag spannend, maar hoe dan ook, ik weet dat jullie altijd voor me
klaarstaan en er voor me zijn! Meyke, jij kent mij zo goed dat we maar weinig woorden nodig
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als getuige van jullie huwelijk, als paranimf, maar bovenal als fantastische vriendin. Weet dat
ik er ook altijd voor jou en Timo zal zijn! Eveline, door dik en dun mijn steun en toeverlaat.
Ik bewonder je om je positieve energie en relativeringsvermogen, ook al ben je nu door
je zwangerschap aan huis gekluisterd. Je hebt me geleerd om in het moment te leven, bij
mezelf te blijven en van de kleine dingen te genieten. Ik kijk er naar uit om weer met jou
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Beste Tim, lief broertje, ik ben trots op wat je allemaal doet, je bent een echt familiemens
en staat voor iedereen klaar. Jaren geleden nam ik jou voor het eerst mee naar de grote
stad, nu maak je de ene na de andere mooie verre reis. Ik ben blij dat ik op jou kan rekenen
als (nacht-)paranimf. Op naar de volgende broer-zus-dag, maar laten we er eerst een mooi
feestje van maken!
Lieve pa & ma, jullie hebben mij geleerd in mogelijkheden in plaats van beperkingen te
denken, altijd positief te blijven en door te zetten. Zonder deze basis was ik niet zover
gekomen als waar ik vandaag sta. Ik ben jullie eeuwig dankbaar voor jullie liefde en dat jullie
er altijd voor me zijn. Ik zeg het niet vaak, maar wat houd ik toch ongelofelijk veel van jullie!
Lieve Paul, het leven is zoveel mooier mét jou. Jouw warme en liefdevolle karakter maken
mij gelukkig. Je weet precies wat me bezighoudt en bent altijd bereid om te helpen. Door
het vertrouwen dat je me geeft, ben ik in staat om mijn grenzen te verleggen. Samen kunnen
we de top van elke berg bereiken, ik ben gek op je!
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