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Deze dissertatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van velen. Als eerste wil ik de 

NVAMG, en met name Anja, Bram en Henk bedanken voor het mogelijk maken van dit 

onderzoeksproject. Het gehele bestuur heeft het onderzoek altijd enthousiast gesteund, en 

ook de ledenvergadering was altijd blij met het onderzoeksproject. Daarnaast heeft een aantal 

collega’s jarenlang meegedaan met het onderzoek. Ze woonden voorlichtingsbijeenkomsten 

bij en overlegden met de onderzoeksassistente. Sommige collega’s moesten hun 

praktijkprocessen aanpassen om patiënten voor het onderzoek te rekruteren. Ondanks de 

extra belasting heb ik nooit een onvertogen woord gehoord. Ik kan hier niet alle collega’s 

persoonlijk noemen, maar jullie vormden de basis waarop ik het hele project heb gebouwd. 

Mijn directe collega’s nemen een speciale plaats in, en dan met name Marianne. Als jij niet 

het geregel van heel veel praktijkzaken op zich had genomen, dan was het mij nooit gelukt 

om zo’n groot onderzoeksproject te volbrengen.

Ik ben heel erg verwend geweest met het onderzoeksteam aan de VU. Allereerst had ik het 

geluk dat Daphne zich aandiende als onderzoeksassistent. Jij vulde mij aan op gebieden 

waar ik zelf onzeker over was, zoals het werken met grote databestanden, waarmee jij al 

ervaring had opgedaan bij TNO. Samen hebben wij een enorm cohortonderzoek opgezet 

waar meestal een heel team aan zou werken - heel bijzonder eigenlijk. De begeleiding door 

Riekie en Raymond was buitengewoon goed. Jullie hadden er soms wel wat werk aan om 

mij gefocust te houden en deden dit steeds met veel interesse en enthousiasme. Het EMGO 

heb ik altijd als een van de vooraanstaande onderzoeksinstituten gezien, niet alleen in 

Nederland, maar in de hele onderzoekswereld. Op internationale congressen bleek steeds 

weer dat heel veel bepalende publicaties uit onze koker kwamen. Ik ben er dan ook trots 

op dat ik hier het woord ‘onze’ kan gebruiken. Binnen het EMGO heb ik het bovendien 

getroffen met mijn begeleidingsteam, Riekie, Raymond, Caroline en Martijn. Anderen 

waren wel eens jaloers op de begeleiding die ik kreeg.

In het begin voelde ik mij wat verlaten, achter een computer zittend op de VU, maar in de 

loop van de jaren heb ik er toch goede vrienden gemaakt. Vooral met Tsjitske en Steve 

heb ik lange discussies gevoerd over onderzoeksmethodes, maar we spraken ook af voor 

gezellige etentjes en gingen samen naar het Low Back Pain congres in Odense. Met Adri 

heb ik veel gesproken over het nut van orthomanuele geneeskunde en fysiotherapie bij 

de behandeling van rugklachten. We zitten allebei misschien wel in hetzelfde schuitje, 

doordat we aan de ene kant in de praktijk werken waar we dingen doen die heel nuttig 

lijken, maar die matig ondersteund worden door wetenschappelijk onderzoek, en aan de 
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andere kant actief zijn in het wetenschappelijk onderzoek waarmee we zoeken naar een 

betere onderbouwing. Dit plaatst ons in een moeilijke spagaat, waarbij je aan collega’s in 

het onderzoek moet uitleggen waarom je patiënten zo behandelt als je doet, en waarbij je 

aan collega behandelaars moet uitleggen wat het nut is van wetenschappelijk onderzoek. 

Dit was ook vaak het onderwerp van gesprek bij onze etentjes bij Nam Kee, met Maurits, 

Raymond en Maurice. Ik heb mij verder ook erg gesteund, en zelfs gewaardeerd gevoeld 

door de andere collega’s van de afdeling klinimetrie, Wieneke en Sanna. En Luc, ik vond 

het fantastisch om paranimf te zijn bij jouw promotie.

Verder moet ik de collega’s bedanken die mij hebben geholpen, vooral bij de moeilijke 

analyses die nodig waren voor de PROMIS artikelen. Samen met Martine had ik het nadeel 

dat er geen statisticus beschikbaar was die deze analyses in zijn geheel kon uitvoeren, iets 

wat een aantal jaren voor enige stress heeft gezorgd, zacht gezegd. Omdat intussen de manier 

waarop er naar deze analyses werd gekeken zich verder ontwikkelde nam de complexiteit 

alleen maar toe, terwijl wij niet vooruit konden. Uiteindelijk is dit opgelost door in een klasje 

de analyses zelf te leren uitvoeren met behulp van en R-scripts die onder begeleiding van 

Thomas werden gemaakt. Een regenachtige herfstvakantie waarin ik dagelijks tot diep in de 

avond in een appartementje in Egmond aan Zee bezig was om met behulp van dit script ook 

daadwerkelijk analyses uit mijn computer te krijgen was wel zo’n beetje het dieptepunt van 

mijn hele promotietraject. Uiteindelijk heeft dat wel geleid tot een paar mooie artikelen, met 

de verdere hulp van Caroline, Leo en Berend.

Kimi, jou wil ik apart bedanken. Toen jij je meldde in kamer A505 hadden wij op een of 

andere manier gelijk een klik die verder ging dan alleen maar het contact tussen collega’s. 

Ik moest erg lachen om het prachtige Amsterdams waarmee jij, na een bezoek aan het 

Baantjer museum, ‘ja shaker’ kon zeggen en Sander daarmee volledig op de kast kreeg. Bij 

een aantal artikelen heb je mij geholpen om er een duidelijk coherent verhaal van te maken, 

en het Engels mooier te maken. Deze taak is voor latere artikelen een beetje overgenomen 

door Sophie, die nu eenmaal dichterbij was, en als editor ook veel ervaring met dit werk 

had. Mijn lieve Sophie, jij hebt ook eraan bijgedragen dat het proefschrift uiteindelijk toch 

ook af gemaakt werd, onder meer bij het inhoud geven aan de introductie en de discussie, 

maar ook door mij te stimuleren praktische keuzes te maken.

Ellen, Sanne en Nils, zonder jullie was dit onderzoek nooit gelukt. Vanaf 2008 ben ik bezig 

geweest met dit onderzoek, en ik zat tot vervelens toe daaraan te werken achter de laptop 

aan de keukentafel. Waar andere gezinnen misschien wel in de weekenden gaan wandelen 

in het bos, besteedde ik veel weekenden aan het schrijven van dit proefschrift. En dikwijls 

ging de computer ook mee met vakantie, omdat ik dan de tijd had om er een paar dagen 
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achtereen aan door te werken. Ik hoop niet dat ik jullie daarmee tekort heb gedaan. Er werd 

weleens wat gemopperd op mijn ‘projectjes’, maar ik mocht altijd daarvoor de tijd en ruimte 

nemen die ik daarvoor nodig achtte, al ging dat misschien ten kosten van jullie tijd en ruimte.
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After training as cryptanalysist with the Royal Dutch Navy, Wouter Schuller studied medicine 

from 1982-1988 at the VU University. He worked for a while as SHO orthopedics in a 
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