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Dankwoord 
 
Aan het einde van dit proefschrift is een dankwoord op zijn plaats aan allen 
die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
Hieronder wil ik graag een aantal mensen in het bijzonder noemen. 
 
Allereerst wil ik de patiënten bedanken die met veel enthousiasme vijf jaar 
hebben meegedaan aan het onderzoek. Ik denk met veel plezier terug aan de 
vele metingen op verschillende locaties in de regio Utrecht. Ook wil ik alle 
deelnemende fysiotherapeuten bedanken. Geweldig dat jullie bereid waren 
aan het onderzoek mee te werken. 
 
Dr. Cindy Veenhof, mijn copromotor en dagelijks begeleider. Het lijkt nog 
helemaal niet zo lang geleden dat we in een brainstormsessie met dr. Emmy 
Sluijs de grote contouren van dit proefschrift bedachten. Ik wil je bedanken 
voor het vertrouwen en de gedegen begeleiding. In de afgelopen jaren heb ik 
veel van je geleerd en prettig met je samengewerkt. Ook al ga ik het NIVEL 
verlaten, ik hoop dat we nog lang blijven samenwerken. 
 
Mijn promotoren prof. dr. Joost Dekker en prof. dr. Dinny de Bakker. Ik wil 
jullie bedanken voor de goede begeleiding en prettige samenwerking de 
afgelopen jaren. Ik heb ontzettend veel van jullie geleerd, waarvoor ik jullie 
heel dankbaar ben. Dit geldt ook voor prof. dr. François Schellevis. François 
ook jij was van begin af aan betrokken bij mijn onderzoek, dank voor je 
goede input. 
 
Prof. dr. Jos Twisk, dr. Nico van Meeteren, dr. Raymond Ostelo, en drs. Peter 
Spreeuwenberg. Ik wil jullie bedanken voor jullie belangrijke bijdragen aan 
één of meerdere hoofdstukken van dit proefschrift. Ik heb veel geleerd van 
jullie expertise. Ontzettend bedankt daarvoor. 
 
Mijn collega’s van het NIVEL, in het bijzonder de collega’s van de afdeling 
Paramedische Zorg en mijn (oud-)kamergenoten (Karin, Evelien, Daniël, 
Sybille, Wilfried, Wilma en Marieke). Ontzettend bedankt voor de goede 
werksfeer en gezelligheid. Marina van Geelkerken wil ik in het bijzonder 
bedanken voor de mooie opmaak van dit proefschrift. Oud collega, dr. Emmy 
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Sluijs, wil ik bedanken voor de belangrijke bijdrage aan het begin van mijn 
promotieonderzoek. Ook wil ik de directie en management van het NIVEL 
bedanken voor het vertrouwen en de geboden mogelijkheden de afgelopen 
jaren. Ondanks dat jullie mij een goed carrièreperspectief boden, heb ik 
gekozen voor een nieuwe uitdaging bij Fontys Paramedische Hogeschool 
Eindhoven. De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier bij het NIVEL 
gewerkt. Dit komt mede door het enthousiasme en de proactieve en profes-
sionele instelling van mijn collega’s op het NIVEL. Ontzettend bedankt.  
 
Mijn collega’s van het Kinderbeweegcentrum en Klinische Gezondheids-
wetenschappen van het UMC Utrecht. Indirect hebben jullie bijgedragen aan 
de kwaliteit van dit proefschrift. De vele inspirerende discussies over 
fysiotherapie, wetenschap en onderwijs hebben hier zeker aan bijgedragen. 
Ik hoop dat er nog vele zullen volgen de komende jaren. Daarnaast wil ik 
jullie ook bedanken voor de belangstelling in de vorderingen van mijn proef-
schrift. 
 
De leden van de leescommissie, bestaande uit prof. dr. Ben Dijkmans, prof. 
dr. Paul Helders, prof. dr. Danielle van der Windt, prof. dr. Trudy van der 
Weijden, prof. dr. Peter Heuts en dr. Els van den Ende, bedankt voor het 
beoordelen van dit proefschrift.  
 
Daarnaast wil ik een aantal mensen bedanken die niet direct betrokken zijn 
geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift, maar mij bijna tien jaar 
geleden geënthousiasmeerd hebben voor wetenschappelijk onderzoek en aan 
de basis stonden van mijn wetenschappelijke carrière. Dick de Blois, drs. Nol 
Bernards, drs. Wip Bakx en dr. Henk Seelen. Door jullie enthousiaste begelei-
ding van mijn afstudeerproject van de opleiding fysiotherapie heb ik destijds 
gekozen voor een wetenschappelijke carrière die uiteindelijk geleid heeft tot 
deze mijlpaal: de afronding van dit proefschrift. 
 
Lieve vrienden en familie. Promoveren kost veel tijd en heeft met periodes 
dan ook invloed gehad op mijn privéleven. Ondanks dat we elkaar soms 
minder vaak zagen hebben jullie daar nooit een probleem van gemaakt. 
Bedankt daarvoor. Mijn beide broers, Patrick en Maurice, ik vind het gewel-
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dig dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Mam en Pap, bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke liefde, steun en belangstelling.  
 
Als laatste wil ik de belangrijkste persoon uit mijn leven bedanken. Mirelle, 
al in de tijd dat we beiden Fysiotherapie studeerden (jij in Eindhoven en ik in 
Nijmegen) discussieerden we vaak over ons toekomstige vak. Zo ook, toen jij 
stage liep bij Jan Thomassen en Rob Pelt in het revalidatiecentrum 
Hoensbroek en kennismaakte met behavioral graded activity bij patiënten 
met chronische pijn of reumatoïde artritis. Wie had toen kunnen denken dat 
ik een aantal jaar later onderzoek zou doen naar behavioral graded activity 
bij mensen met artrose. Onze gezamenlijke passie, innovatie en wetenschap-
pelijke onderbouwing van ons vak, heeft het eerste proefschrift opgeleverd. 
Ik kijk uit naar het moment dat ook jouw proefschrift van de pers rolt. Op 
naar onze nieuwe gezamenlijke uitdaging: de remigratie naar Limburg. 
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Curriculum vitae 
 
Martijn Pisters was born on January 31, 1978, in Groningen, the Netherlands. 
After completing secondary school in 1998 he started studying 
Physiotherapy at the HAN University of Applied Sciences in Nijmegen. After 
graduation in 2002, he started working as physiotherapist in primary care 
and as research assistant at NIVEL (Netherlands Institute for Health Services 
Research). Additionally, he started studying Physiotherapy Science (Clinical 
Health Science) at Utrecht University (graduated in 2006). 
 
Since 2006, he is working as researcher at NIVEL, where he conducted his 
Phd-study on the long-term effectiveness and the role of exercise adherence 
in exercise therapy treatment in patients with osteoarthritis of the hip or 
knee. Furthermore, he conducted other research projects in the field of 
physiotherapy, physical activity and health. Additionally, in 2007, he started 
working as lecturer at the Master of Science program Physiotherapy Science 
(Clinical Health Science) at Utrecht University. In 2009 he successfully 
completed the Master of Epidemiology program of the VU University. 
 
Martijn Pisters is currently program coordinator of the Pre-Master program 
Clinical Health Science (nursing & physiotherapy science) and lecturer at 
Utrecht University Medical Center. Additionally, in October 2010 he will 
start in a new position as researcher and lecturer at Fontys University of 
Applied Sciences. 
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