Dankwoord

Dankwoord
Het is zover ... het laatste hoofdstuk van mijn boekje. Er is een tijd geweest dat ik twijfelde of het ooit
zover zou komen. Wat startte als een onderzoeksproject(je) werd uiteindelijk een promotie traject.
Een combinatie van het doen van onderzoek en het werken in de zorg, was mooi en waardevol maar
tegelijkertijd soms ook wel pittig. De eerste paar jaar bestond uit het bij elkaar sprokkelen van
onderzoeksuurtjes tot uiteindenlijk 2 dagen onderzoek per week. Trots ben ik dan ook op het
behaalde resultaat. Het schrijven van mijn proefschrift was niet gelukt zonder de steun en
betrokkenheid van vele mensen. Dit laatste hoofdstuk wil ik dan ook gebruiken om de mensen te
bedanken die mij zowel op de voor- als achtergrond hebben gesteund.
Op de eerste plaats wil ik de patiënten bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek.
Ondanks de veelal lage belastbaarheid waren veel mensen bereid deel te nemen aan het onderzoek.
Zonder hen was dit proefschrift er nu niet geweest.
Mijn promotor Joost Dekker. Joost, bedankt voor je begeleiding tijdens mijn onderzoek en de
totstandkoming van dit proefschrift. In begin verliep ons samenwerking wat stroef, maar ik ben blij
dat dit veranderd is. Het vertrouwen in onze samenwerking is gestaag gegroeid. Je sturing was veelal
gericht op het vasthouden van de rode draad en me niet laten afleiden door details en bijzaken. Ik
heb hier veel van geleerd! Het duurde even voordat we draagvlak vonden bij reviewers voor ons
eerste artikel. Jij hield er gelukkig vertrouwen in -. Ik hoop dat we onze samenwerking in de
toekomst kunnen voortzetten.
Mijn copromotoren Marike van der Leeden en Leo Roorda. Beste Marike, ongelofelijk hoe goed je
het stokje hebt overgenomen van Martijn. Bedankt voor de fijne samenwerking, je tijd, feedback,
steun en luisterend oor. Beste Leo, bedankt voor je tijd en de goede samenwerking. Ik heb veel
gehad aan je klinische blik en je praktische houding en oplossingen.
Er zijn een aantal mensen die ik wil bedanken die mij hebben gestimuleerd me te ontwikkelen in de
wetenschap. Lida Brink. Beste Lida, zonder jouw paramedisch beleid had dit proefschrift hier niet
gelegen. Belangrijke pijlers in het beleid waren innovatie, verbetering van zorg en wetenschap. Je
was een sterk voorstander van academiesering van de paramedici. Dit beleid gaat nu zijn vruchten af
werpen! Ik ben de tweede paramedicus (van de vijf) die nu gaat promoveren. Bedankt voor je
vertrouwen, steun, enthousiasme en de kans die je me hebt gegeven om me verder te ontwikkelen
als wetenschapper. Deze ontwikkeling heeft me naast wetenschapper ook een betere behandelaar
gemaakt. Ik kijk er naar uit om de opgedane kennis in te zetten in de (verbetering van) zorg. Martijn
Steultjens. Beste Martijn, bedankt voor je vertrouwen in mijn onderzoekscapaciteiten. Zonder dit
vertrouwen en jouw steun was mijn onderzoeksproject niet geworden wat het nu is. Ook verzorgde
jij samen met Martin het opleidingstraject voor paramedici om de statistische en epidemiologische
kennis te vergroten. Bedankt voor de vele (avond)uurtjes statistiek. Martin van der Esch. Beste
Martin, je hebt me gestimuleerd mijn onderzoekambities waar te maken. Ik kan me het gesprek aan
‘de Bosbaan’ na het hardlopen nog goed herinneren waarbij je mij stimuleerde mijn
onderzoekambities duidelijker uit te spreken en te gaan voor het project wat heeft geleid tot dit
proefschrift. Ook wil ik jou bedanken voor je steun, je enthousiasme en het bijspijkeren van mijn
statistische kennis. Rob van der Stadt, hoofd van de afdeling Onderzoek & Onderwijs. Je hebt het
eindresultaat helaas niet kunnen meemaken, maar zonder jouw creativiteit, steun en vertrouwen in
mijn project had dit proefschrift hier niet gelegen. Ik ben je hiervoor erg dankbaar. Jos Dekker,
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Afdeling Revalidatie geneeskunde. Beste Jos, bedankt voor de ondersteuning van mijn project
toentertijd.
Collega’s van de POK (paramedische onderzoekskamer) en paramedische onderzoekers Marike,
Mariëtte, Martin, Salima, Joëlle, Marloes, Diana, Joyce, Maurits, Jesper, Wilfred en Martine.
Geweldig, wat een fijne groep collega’s zijn jullie. Ik waardeer jullie open houding, enthousiasme en
betrokkenheid. Lief en leed hebben we de afgelopen jaren samen gedeeld, dank daarvoor. De
discussies, besprekingen van statische analyses, presentaties en artikelen, hebben me onder andere
gemaakt tot de onderzoeker wie ik nu ben. Ook heb ik goede herinneringen aan onze gezamenlijke
congressen. De laatste tijd zit ik niet zo veel meer in de POK, maar ik hoop dat we onze
wetenschappelijke discussies en baby updates nog lang kunnen voortzetten.
Collega’s fysiotherapie, cluster pijn & gedrag en reumarevalidatie: Jullie betrokkenheid is erg
belangrijk voor me geweest. Ik heb veel gehad aan jullie steun en ik heb jullie voortdurende
belangstelling in mijn onderzoek zeer gewaardeerd. Ik ben erg blij met het draagvlak onder de
behandelaars om de onderzoeksresultaten in te bedden in het nieuwe behandel-programma. Verder
wil ik Steve nog specifiek bedanken voor het altijd klaarstaan om taalkundige vraagjes te
beantwoorden.
Monique Jongejan, Hoofd Cluster Pijn en Gedrag. Beste Monique, dank voor de mogelijkheid om de
onderzoeksresultaten te implementeren in de zorg. Ik hoop mijn opgedane kennis van de afgelopen
jaren verder in te zetten om de zorg te verbeteren en te innoveren.
Een aantal mensen wil ik bedanken omdat ze op een geheel eigen wijzen hebben bijgedragen aan het
goed laten verlopen van mijn onderzoeksproject. De CTP medewerkers, voor de gedegen manier van
inplannen van de baseline metingen van dit project. Ook heb ik mede door jullie creativiteit
onderzoek en zorg de afgelopen jaren kunnen combineren. De medewerkers klinimetrie, voor het
gedeeltelijk verzamelen van de baseline data. Het medisch secretariaat, zonder jullie inzet was de
inclusie procedure van dit project een stuk ingewikkelder geweest. Els en Remke van de bibliotheek,
voor het opvragen van de vele artikelen en het laten drukken van posters.
De leden van de leescommissie bestaande uit prof.dr. R.J.E.M. Smeets, prof.dr. H.E. van der Horst,
prof.dr. J. Passchier, prof.dr. R.W. Ostelo, dr. D. van Schaardenburg en dr. V. de Groot wil ik hartelijk
bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.
Daarnaast wil ik mijn co auteurs bedanken voor hun waardevolle feedback en input op de artikelen:
Petra Siemonsma, Joke Vollebregt, Michiel de Boer en Willemine Beuving. Hierbij wil ik Michiel nog
extra bedanken voor zijn deskundige hulp bij de statistiek en het beantwoorden van mijn vele
vraagjes over de mail.
Lieve studiegenootjes en vriendinnen: Lotte, Mariska, Arenda, Mirjam, Didi en Paula. Bedankt voor
jullie steun en begrip, ook zeker voor het laatste jaar waar ik toch vrij onbereikbaar was. Gemiddelde
nachten van 4 tot 5 uur (door twee lieve kleine schatjes), het volledig hervatten van mijn
werkzaamheden in de zorg, het afronden van mijn laatste artikel en mijn proefschrift maakte dat ik
weinig van me heb laten horen. Na menig berichtje “leef je nog” hoef ik nu niet meer te antwoorden
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“gaat goed, ben nog druk met afronden”. Ik kijk er naar uit om jullie allemaal weer te zien en de kids
updates, weekendjes weg, borrels en avondjes bios etc. weer op te pakken.
Mijn paranimfen Salima van Weelij en Mariëtte de Rooij. Bedankt dat jullie me willen bijstaan
tijdens mijn promotie. Ik kan me geen fijnere paranimfen wensen. Lieve Salima, we zijn tegelijkertijd
begonnen aan onze onderzoeksprojecten. Jij kan jouw project gelukkig nu ook bijna afronden en ik
geef het stokje dan ook graag aan jou door. Ik bewonder je enthousiasme en doorzettingsvermogen.
Bedankt voor je steun, feedback en gezelligheid van de afgelopen jaren. Marre, lieve zus, vriendin en
collega. Je hebt je data van je RCT bijna binnen. Hierna kan je eindelijk los met analyseren en
schrijven. Bedankt voor alle steun, feedback, gezellige dinsdagen, het opvangen van Tess en Lasse
tijdens congresdagen en momenten van deadlines. Ik doe dit laatste graag voor je terug.
Lieve pap en mam, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun, positieve houding en praktische
ondersteuning. Bedankt dat jullie er altijd voor me zijn. Het aangaan van een promotietraject in
combinatie met een gezin was alleen mogelijk met zo’n fantastisch vangnet. Ik heb genoten van de
vele dinsdagen wanneer jullie op Tess en Lasse hebben paste, zodat Marre en ik konden werken. Als
vanouds bij elkaar zijn met het hele gezin was daarnaast ook erg fijn en gezellig. De traditie om dit af
te sluiten met een gezamenlijk etentje (mam, bedankt voor je heerlijke kookkunsten) met Jos, het
gezin van Marre en van mij zal ik erg missen en ik hoop stiekem dat we dit op een of andere manier
blijven voorzetten. Voor jullie levert het afronden van dit proefschrift ook rust op.
Pap, je bent een wetenschapper in hart en nieren. Jouw hart ligt bij de fundamentele wetenschap. Ik
bewonder je open houding voor mijn onderzoeksrichting … met veelal correlationele statistiek,
theoretische denkmodellen, latente concepten etc. Bedankt voor het lezen van mijn artikelen, je
feedback, scherpe opmerkingen en interessante discussies.
Mijn broer, Jos. Lieve Jos, bedankt voor je steun, humor en relativerende opmerkingen. Dit hielp mij
om vol goede moed door te gaan en één en ander niet te serieus te nemen.
Mijn zwager, Michel Terbraak. Beste Mies, bedankt voor je interesse in mijn onderzoek en
ondersteuning van de afgelopen jaren. Tess en Lasse hebben een tweede huis bij jou en Marre. Fijn
dat dit zo kan en zo makkelijk gaat. Ik hoop hetzelfde voor je terug te kunnen doen wanneer jij aan
jouw PhD project begint -.
Lieve Casper, zonder jouw steun had dit proefschrift hier niet gelegen. Bedankt voor je geduld (…
kernkwaliteitje -), relativerend vermogen, en de tijd en ruimte die je me hebt gegeven om dit
project tot een goed einde te brengen. Het was fijn om de ups en downs met je te kunnen delen. Ik
kijk er erg naar uit om samen, maar ook met zijn 4-tjes, weer meer tijd door te brengen. Als vanouds
weer samen hardlopen lijkt me geweldig ... (en super als je me wilt hazen naar een snellere tijd op de
10 km ... > 40’?).
Lieve Tess en Lasse, wat ben ik gelukkig met jullie komst. Heerlijk zoals jullie mij laten genieten van
de kleine dingen in het leven. Jullie laten me pas echt zien wat belangrijk is.

146

About the author

About the author

About the author
Aleid de Rooij was born on March 19, 1976 in Est-Opijnen, The Netherlands.
She completed her secondary school at the Koningin Wilhemina College in
Culemborg in 1994, and after graduating she studied physical therapy at the
Hogeschool van Utrecht from 1994 to 1998. As a registered physical therapist
she worked in a primary care centre ‘Verheul en Weerman fysiotherapeuten’
in Nieuw Vennep from 1998 to 2002. In 2002 she started working as a
physical therapist at Reade, centre for rehabilitation and rheumatology
(formely Jan van Breemen Institute). In 2006 she successfully completed a
manual therapy specialization at the Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT) in Amersfoort.
Additionally, in 2006, she started to collect the data for the Chronic widespread Pain Cohort at
Reade. Following this period, in 2007, she started her PhD project under supervision of prof.dr. J.
Dekker, in collaboration with the department of Rehabilitation Medicine at the VU University
Medical Centre. During this period she successfully completed the Postgraduate Epidemiology
Program at the EMGO-institute for Health and Care Research at the VU University Medical Centre.
Since 2006 she combines her work as a researcher with her clinical work as a physical/manual
therapist at Reade.
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PhD period:
PhD Training

A. de Rooij
January 2006 - June 2014

Courses
Multilevel analysis, Epidm
Good Clinical Practice, in company course, Reade
Scientific writing in English, in company course, Reade
Methodology and statistics, Lectoraat HvA, in company course, Reade
Post-initial master Epidemiology
- Epidemiology of diseases, Epidm
- Systematic reviews: theory and practice, Epidm
- Principles of epidemiological data analysis, Epidm
- Linear regression analysis and analysis of variance, Epidm
- Logistic regression analysis and analysis of survival data, Epidm
- Epidemiological research: design and interpretation, Epidm

Year

2013
2011
2009
2007
2006-2012
2010
2008
2007
2007
2007
2006

Workload
(ECTS)
0.90
0.60
0.70
14.28
60.00

Subtotal: 76.48
Seminars, workshops and master classes
- Wetenschappelijke Masterclass ’Chronische Pijn’, Reade
- Wetenschappelijke Masterclass ‘Vermoeidheid’, Reade
Congresses
International
EULAR 1, Paris (France). Participant, oral presentation
WCPT 2, Amsterdam (The Netherlands). Oral presentation, poster
EULAR 1, Copenhagen (Denmark). Participant, poster
EULAR 1, Rome (Italy). Poster
International
NBMF 3, Utrecht. Oral presentation
VRA 4, Noordwijk. Oral presentation
Nolk 5, Zwolle. Poster presentation, poster
NVR 6, Arnhem. Oral presentation
KNGF 7, Maastricht. Oral presentation
VRA4, Noordwijk. Oral presentation
NVR 6, Arnhem. Oral presentation
NVR 6, Arnhem. Oral presentation
VRA 4, Ermelo. Oral presentation
SOMA &PSYCHE, Amsterdam. Oral presentation
SWORA8, Utrecht. Oral presentation
VRA 4, Ermelo. Poster presentation
NVR 6, Arnhem. Poster
KNGF 7, Amsterdam. Oral presentation
NVR 6, Arnhem. Oral presentation
VRA 4, Ermelo. Oral presentation
Other
Monthly PhD student meeting, Reade
Monthly Scientific meeting rehabilitation research, Reade
Internal presentations, Reade
Total ECTS
1

2013
2013

0.20
0.20
Subtotal: 0.40

2014
2011
2009
2010

1.25
0.75
1.25
0.75

2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2009
2008
2008

0.50
0.75
1.25
0.75
0.75
0.50
0.75
0.75
0.75
0.50
0.50
0.75
0.50
0.75
0.75
0.75
Subtotal: 15.25

2006-now
2006-now
2006-now

7.80
6.20
3.40
Subtotal: 17.40
109.53

Annual congress European League Against Rheumatism, 2 World Congress Physical Therapy, 3 Jaarcongres Nederlandse
Behavioral Medicine Federatie, 4 Jaarcongres annual Wetenschappelijke Vereniging Revalidatie Artsen, 5 Landelijk congres
Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, 6 Jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, 7 Jaarcongres
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 8 Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek bij Reumatische Aandoeningen.
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