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‘Cement tussen de bakstenen’ de uitspraak die hoort bij de omslag van dit 
proefschrift staat in eerste instantie voor de PMT. Frederick Kerckhoff, psycholoog 
bij Reade, sprak deze beeldende woorden over de PMT. Vele PMT collega’s 
beaamde dat ook hun collegae PMT vaak zo hadden getypeerd.  Verbinding 
(contact tussen….) is een thema die ik geregeld ben tegengekomen in dit hele 
traject, verbinding tussen lichaam en geest, maar ook tussen mensen en instanties, 
die ik hier wil bedanken voor ieders bijdrage. 

De ruggenwervel
Allereerst alle revalidanten die bereid waren om deel te nemen aan het onderzoek. 
Ik heb velen van jullie persoonlijk mogen bevragen en jullie mogen volgen in de 
worsteling met jullie pijnlijke lichaam.  Ondanks dat jullie PMT als confronterend 
hebben ervaren gaven jullie tegelijkertijd aan dat het leerzaam was. De vlinder 
op en in dit proefschrift staat symbool voor de transformatie die velen van jullie 
hebben doorgemaakt tijdens de behandeling op Reade, voorheen Revalidatie 
Centrum Amsterdam. De vlinder heeft kracht nodig om uit de belemmeringen 
van het omhulsel van de pop te breken. Echter zodra dit lukt verschijnt er iets 
moois dat welhaast lijkt te dansen. Zo ook jullie de kracht nodig hebben om 
de pijn niet meer als een belemmering te ervaren en weer zelf keuzes kunnen 
maken over de richting van je leven. Ik wil jullie allen hartelijk danken voor jullie 
openhartigheid en hoop dat het jullie allen nog steeds goed gaat of zelfs beter gaat.

Het hoofd
Mijn begeleidingsgroep bestaande uit mijn 2 promotoren en 2 co-promotoren. 
We hebben elkaar op vele plekken mogen ontmoeten naast de VU, Reade, 
Windesheim, Universiteit van Maastricht en Hoensbroek, waar jullie allen 
afzonderlijk jullie werkplek(ken) hadden, hebben we elkaar ook menigmaal 
op een treinstation in een eetcafé of iets dergelijks mogen ontmoeten. Fijn dat 
jullie flexibel genoeg waren om op al deze plekken de verbinding te zoeken. Jullie 
hadden allen jullie eigen rol in het geheel welke ik nog afzonderlijk wil benoemen.

Ten eerste Madelon, je bent geheel belangeloos erin gestapt met veel enthousiasme, 
dat waardeer ik zeer tot op de dag van vandaag. Je snelle en duidelijke feedback, 
het meedenken en de ondersteunende woorden brachten mij altijd verder en op 
een hoger niveau. Dank voor je prettige en scherpe begeleiding.

Albère, je kennis van alles wat er gaande is in pijnrevalidatie Nederland was zeer 
behulpzaam in het hele proces. Ook je introductie in toen nog revalidatiecentrum 
Hoensbroek was waardevol. Dank daarvoor.

Thomas, jij personifieerde de connectie tussen Reade (toen nog RCA) en de 
faculteit bewegingswetenschappen, waar ik mijn opleiding heb genoten. Van jou 
heb ik geleerd dat ik niet te bescheiden moet blijven als er iets moois uit een 
onderzoek komt. Dank voor je positieve blik in het geheel.
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Ruud, tja……….ik ben even op mijn handen gaan zitten om te bedenken wat ik 
nu over jou wilde opschrijven. Dat op mijn handen zitten is zeer moeilijk voor mij, 
zoals je weet, vandaar dat je het mij adviseerde. Je was de link tussen Windesheim 
(als lector) en de VU en je was de taalvirtuoos van de groep. Ik heb geprobeerd 
er zoveel mogelijk van te leren, maar ik vrees dat het nooit mijn sterke punt zal 
worden. Vanaf het begin was jij daar om mij te begeleiden. We hebben samen het 
team verder samengesteld en je hebt me tot zelfs in je pensioen bij gestaan met 
kiezen van richting in de artikelen en het schrijven ervan. Dank voor alles.

Naast de vaste begeleidersgroep heb ik ook een paar andere belangrijke begeleiders 
gehad vanuit de VU. Jos, ik hoefde maar een concrete vraag op de mail te zetten 
en daar was een bruikbaar antwoord van jou kant. Dank voor alle statistische 
hulp! Judith, het kosteneffectiviteitsonderzoek had ik niet gered zonder jou! Dank 
voor al je tijd en geduld, we hebben er wat tijd voor genomen, maar het is gelukt. 
Trynke, dank voor de snelle actie rondom de CFA. Heel prettig dat het op zo’n 
korte termijn gerealiseerd kon worden en dat je mee wilde denken. Wat zou een 
buitenpromovendus zijn zonder al die gewillige mensen op de universiteit.

Het zenuwstelsel
Ondanks dat er meerdere stressvolle momenten zijn geweest in het hele traject is 
het laatste stukje het staan voor de promotiecommissie toch het meest stressvol 
voor mij. Ik wil de leescommissie, Prof. Dr. Andrea Evers, Prof. Dr. Frank 
Röhricht, Dr. Rob Smeets, Dr. Claudia Emck, Dr. Thomas Scheewe hartelijk 
danken voor het zorgvuldig lezen en beoordelen van dit proefschrift. Ook wil ik 
Prof. Dr. Michel Coppieters bedanken voor de bereidheid zitting te nemen in de 
promotiecommissie.

De onderbuik
Windesheim, de PMT opleiding, daar waar het allemaal begon. Luuk, dank voor 
het aannemen van mij als student en vervolgens ook als medewerker.

Henriëtte, meteen vanaf het begin heb je me meegenomen in het PMT in de 
revalidatie project. Jij had wat deuren geopend en liet mij er binnen gaan. Als 
therapeut denk ik nog vaak terug aan de lessen die ik van je heb gehad en zeker 
in de begin fase heeft jouw geloof in mij me vertrouwen gegeven. Dank hiervoor! 

Tina, ook al kwam je wat later in mijn promotietraject op Windesheim werken, ik 
kon bij jou altijd even een idee kwijt of even sparren over een theorie of geschreven 
stuk. Heerlijk om iemand dichtbij te hebben die zowel van de PMT inhoudelijk 
kennis heeft als onderzoekmethodisch onderlegd is en je als mens nog ligt ook! 
Fijn dat je mijn paranimf wilde zijn. Dank voor alles en zet ‘m op in je eigen 
promotietraject! 
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Verder dank aan alle collega’s van de PMT opleiding op Windesheim, Bachelor en 
Master, die interesse hadden voor het verloop en de inhoud van mijn onderzoek. 
Altijd fijn om ondersteuning te ervaren voor wat je aan het doen bent ook al was 
en is voor sommige van jullie onderzoek nog een ver van jullie bed show.

De ademhaling 
Revalidatie Centrum Amsterdam (RCA), nu Reade, centrum voor revalidatie 
en reumatologie, was het podium voor het onderzoek. Menno, in de beginfase 
was je een prettige aanvulling in het begeleidingsteam. Dank dat je de PMT een 
kans wilde geven en het in mij zag/ziet zitten. Michelle, Cathelijne en Eefje, jullie 
hebben alle drie jullie eigen belangrijke aandeel gehad om mij in het begin thuis 
te laten voelen en wegwijs te maken en als co-therapeuten zou ik jullie zo weer 
naast me willen hebben. Frederick en Andries, mannen waar ik verdiepend al 
filosoferend over de revalidanten van gedachten kon/kan wisselen. Bettina en 
Mieke, wat leuk dat jullie met de data uit mijn onderzoek iets wilde doen, wat mij 
weer een sparingspartner bood en hielp over de data na te denken. Dorine, wat 
fijn dat je tijdens mijn 1e zwangerschapsverlof de honneurs waar wilde nemen 
wat betreft de dataverzameling. Maar ook Jeanne, Anieke, Stanny, Ivonne, Eline 
dank voor het helpen met het doen van de metingen en het inplannen daarvan. 
Degene die ook veel hebben meegeholpen met de metingen zijn de Duyvensz-
Nagel Onderzoekslaboratorium (DNO) medewerkers, Mariëlle en ook Liesbeth 
en Otelie, dank voor jullie inzet. Monique, als leidinggevende, maar zeker ook als 
mens ervaarde ik van jou ondersteuning in het geheel. Het onderzoek was altijd 
een onderdeel van het jaargesprek en daar waar jij kon hielp jij in het oplossen 
van organisatorische problemen. Daarnaast ben jij inmiddels ook gegrepen door 
de PMT en draag jij het een warm hart toe, dat doet mij goed, dank voor het 
vertrouwen. En wat fijn dat je mijn paranimf wilde zijn. Alle andere collega’s die 
ik in de loop der jaren ben tegengekomen in Reade dank voor de medewerking 
en samenwerking. Ik hoop jullie allen te mogen blijven ontmoeten in of  
buiten de PMT. 

De handen en voeten
Dan zijn er nog vele anderen die ik graag wil bedanken die op enigerlei wijze 
mij hebben geïnspireerd of ondersteund hebben gedurende het gehele proces. 
Ten eerste de PMT-ers in het veld en in het bijzonder de PMT-ers waar ik mee 
samen heb mogen werken in de NVPMT werkveldgroep revalidatie. Berend, 
Inge, Wouter, Sander, Bart en later Jaapjan, Jacqueline en Dorien, door met jullie 
over de veranderingen, mogelijkheden en theoretische achtergronden in ons 
werkveld te praten werd ik altijd weer geïnspireerd om door te gaan met mijn 
project. Vele van de PMT-ers in het werkveld weten mij te vinden om te vragen 
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naar onderbouwing of ideeën voor interventies en hebben zelf ook in hun eigen 
centra het voor elkaar gekregen om PMT een plek te geven. Ik hoop dat ik samen 
met jullie verder mag werken aan onderbouwing van de PMT in de revalidatie. 
Dank dat jullie mijn onderzoek hebben aangegrepen om binnen je eigen centra 
PMT voor het voetlicht te zetten. Ik heb altijd gehoopt dat mijn onderzoek dit 
effect zou hebben.

Ten tweede wil ik nog een andere groep PMT-ers bedanken, Claudia, Marlies, 
Cees, Minke, Mia, Hanneke, Thomas, en nog enkele anderen voor de fijne PMT 
research bijeenkomsten. Samen kritisch kijken naar elkaars onderzoeken en 
artikelen en ervaringen delen rondom de processen in onderzoek heb ik als zeer 
waardevol ervaren. Ik hoop dat we dit kunnen blijven doen met elkaar en het 
onderzoek naar PMT kunnen versterken. En ook Martin, die vanuit de NVPMT 
soms aanschuift bij onze bijeenkomsten, wil ik hier noemen, waar ik mee heb 
mogen sparren rondom mogelijk subsidieverstrekkers en altijd waardering liet 
blijken, ook namens het bestuur, voor het onderzoek dat ik uitvoerde.

Ten derde wil ik de vele VU-studenten bedanken die een aandeel hebben gehad 
in mijn onderzoek. Floris, Roseline, Monica, Joyce, Marieke, Maaike, Caroline, 
Marileen, Nanette, Marjolijn, Sascha, Floortje, Sigrid, Ite en Hanneke, jullie 
aanwezigheid, hulp, kritische vragen en soms vernieuwende blik op de data 
hielpen mij weer verder. 

Ten vierde wil ik de vele Windesheim studenten bedanken die nogal wat hand en 
spandiensten hebben verricht met name in het uittypen van de interviews die we 
afgenomen hebben bij de revalidanten. Data die we overigens in dit proefschrift 
nog niet hebben gebruikt, maar waar ik zeker in de toekomst iets moois mee hoop 
te kunnen gaan doen.

De spieren
Gedurende zo’n heftig promotietraject naast alle andere zaken die doordraaien 
is een goede dosis ontspanning en iets om je even te kunnen afreageren zeer 
essentieel. Dit was altijd mogelijk binnen het korfballen met teamgenootjes en 
tegenstanders. In 8 jaar tijd zijn er aardig wat teamgenootjes voorbijgekomen, dus 
ik ga me er niet aan wagen om iedereen te noemen, want dan ga ik vast iemand 
vergeten. Dank allen voor de momenten dat we konden sparren op het veld, fysiek 
en soms ook mentaal. En met name met de meiden af en toe lekker dansen in de 
stad of in het clubhuis, altijd fijn!
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Het hart

Lieve ouders, door jullie ben ik gaan doen wat ik graag wilde. Jullie gaven altijd 
aan dat ik iets moest gaan doen wat ik leuk vond, ook al was dat putjesschepper. 
Ondanks dat de financiën het meerdere malen lieten afweten, zorgde jullie er toch 
voor dat ik verder kon en mocht studeren. Tijdens dit promotietraject kwamen 
jullie oppassen, zodat ik nog een extra dag achter mijn computer kon kruipen, 
zelfs toen de gezondheid het even liet afweten. Dank dat jullie in mij als mens 
geloven en dat ook laten blijken.

Steun ervaar ik natuurlijk ook van de rest van de familie. De fijne weekendjes weg 
met elkaar, de feestdagen, verjaardagen en gewoon tussendoor hebben mij prettige 
afleiding gegeven. Er was altijd interesse voor datgene waar ik mee bezig was. 

Tenslotte mijn gezin. Lieve Niels, je bent mijn  steun en toeverlaat in alles wat 
ik doe. Jij bent degene waar ik mijn twijfels mee kan bespreken en waar ik even 
bij weg kan kruipen als ik dat nodig heb. Je bent nooit te beroerd om de zaakjes 
thuis te regelen en stimuleert mij altijd om te gaan voor waar mijn passie ligt. 
Tijdens de duur van het onderzoek hebben we elkaar het ja-woord mogen geven 
en hebben we twee prachtige kinderen mogen krijgen. Stef en Evy, wat een genot 
om bij jullie thuis te mogen komen. Altijd een glimlach een knuffel en een kus 
en ik kan er weer helemaal tegenaan. Ik hoop de rest van mijn leven van jullie te 
mogen genieten.

 
 


