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English – Engels
Margaretha Marieke ter Wee was born on 27 July 1983 in Groningen. She 
grows up in Mijdrecht were she also graduates at the Veenlanden College for 
her VWO diploma in 2001. She starts with her bachelor Occupational Therapy 
at the Hogeschool van Amsterdam. For her bachelor thesis, she performed an 
internship at the Institute for rehabilitation, Vocational rehabilitation centre in 
Ljubljana, Slovenia. Together with another student she developed a new way of 
performing workplace based Occupational Therapy in vocational rehabilitation. 
She graduates in 2005 and starts with the pre-master Health Sciences at the 
Vrije Universiteit, Amsterdam. She followed her internship at TNO, Quality of 
Life and assessed the validity of the OBiN and SQUASH questionnaire. Both 
are used in yearly monitors of the government to assess the amount of time 
the Dutch citizens spend on performing physical activities. In July 2007 she 
receives her Master diploma Health Sciences, after which she starts as a Clinical 
Research Associate (CRA) at Quintiles Transnational and is outsourced at Eli 
Lilly Netherlands. Her she works on several phase III trials on the areas diabetes 
mellitus Type II, schizophrenia and growth hormone deficiencies. In November 
2009 she starts working at the department of Rheumatology at the VU medical 
centre on the COBRA-light trial with Debby den Uyl. This under the supervision 
of Prof. dr. Lems, Prof. dr. Boers, Prof. dr. Voskuyl, and Prof. dr. van Schaardenburg. 
In January 2010 Marieke starts with the postgraduate master Epidemiology, for 
which she receives her Master of Science diploma in August 2013. During this 
master, Marieke was student member of the education committee, tutor at this 
study as well as at the Bachelor study Medicine. She was also a lecturer at the 
Master Epidemiology under the supervision of Prof. dr. Twisk. In the summer of 
2014, her contract ended at the department of Rheumatology. After working 
as an occupational therapist at ViVa! Zorggroep, Marieke started working as a 
study coordinator and science lector at the department of Epidemiology and 
biostatistics at the VUmc, since 1 October 2015. 
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Dutch – Nederlands
Margaretha Marieke ter Wee is geboren op 27 juli 1983 in Groningen. Ze 
groeit op in Mijdrecht waar zij in 2001 slaagt voor haar VWO examen aan het 
Veenlanden College. Aansluitend volgt Marieke de opleiding Ergotherapie aan 
de Hogeschool van Amsterdam. Voor haar afstudeerscriptie gaat zij samen 
met een medestudent vier maanden naar Ljubljana, Slovenië waar zij een 
volledig nieuw ergotherapeutisch behandelplan opzet voor de re-integratie 
naar werk voor mensen met een handicap die in een revalidatiecentrum aan 
het revalideren zijn. In 2005 ontvangt zij haar Bachelor diploma Ergotherapie 
waarna zij de pre-master Gezondheidswetenschappen volgt aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. In 2006 start zij met de Master Preventie en 
Volksgezondheid. Voor haar afstudeeropdracht deed ze onderzoek bij TNO 
Kwaliteit van Leven naar de validiteit van de OBiN en SQUASH vragenlijsten 
die beiden onafhankelijk van elkaar worden gebruikt bij de Nationale 
Peilingen van het Bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking. In juli 
2007 ontvangt zij haar Master Diploma Gezondheidswetenschappen. Daarna 
begint zij als Clinical Research Associate (CRA) bij Quintiles Transnational 
waar ze gedetacheerd wordt bij Eli Lilly Nederland. Hier is zij betrokken bij 
meerdere fase 3 trials op het gebied van diabetes mellitus type II, schizofrenie 
en groeihormoon stoornis. In november 2009 komt ze te werken op de 
afdeling reumatologie van het VU medisch centrum met de COBRA-light 
trial met Debby den Uyl. Dit onder begeleiding van Prof. dr. Lems, Prof. dr. 
Boers, Prof. dr. Voskuyl en Prof. dr. van Schaardenburg. In januari 2010 start 
zij met de postinitiële master Epidemiologie aan het VU medisch centrum te 
Amsterdam en ontvangt in augustus 2013 haar Master diploma. Gedurende 
deze opleiding was zij studentlid van de opleidingscommissie, tutor bij zowel 
de opleiding Epidemiologie als Geneeskunde en gaf ze onder leiding van 
Prof. dr. Twisk les bij de masteropleiding Epidemiologie. In de zomer van 2014 
eindigde haar contract bij de afdeling Reumatologie. Na als ergotherapeut 
gewerkt te hebben bij ViVa! Zorggroep, is zij sinds 1 oktober 2015 werkzaam 
bij de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VU medisch centrum als 
onderwijscoördinator en wetenschapsdocent.
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Zonder de hulp van velen was de inhoud van dit proefschrift nooit ontstaan 
en daarom ben ik veel mensen mijn dank verschuldigd. Bovenal wil ik alle 
patiënten bedanken omdat zij onbaatzuchtig hebben meegedaan met de 
onderzoeken. Daarnaast zijn er nog vele anderen die meegeholpen hebben. 
Mocht jij je naam hier onverhoopt niet tegen komen, sorry! Maar weet dat ik je 
dankbaar ben voor je hulp en inzet.

Allereerst wil ik natuurlijk mijn promotiecommissie bedanken. Promotor prof. 
dr. W.F. Lems, Willem. Door de jaren heen zijn we denk ik, in ieder geval op 
onderzoeksgebied, nader naar elkaar toe gekomen. Ik kon altijd op je steun 
rekenen. Je 1 april grap zal ik overigens nooit vergeten! Promotor prof. dr. 
M. Boers, Maarten. Je bent pas later in mijn promotieteam gekomen, maar 
je inzet was tomeloos. Mede dankzij jou ben ik epidemiologisch sterker 
geworden. Copromotor prof. dr. A.E. Voskuijl, Alexandre. Vanaf dag 1 dat ik 
mijn sollicitatiegesprek bij je had, hadden we een klik. Dank voor een super 
tijd bij de reumatologie en heel veel succes met het nationale (en hopelijk 
ook internationale) cohort voor systeem ziekten. Copromotor prof. dr. D. van 
Schaardenburg, Dirkjan. Dank voor je inzet bij de COBRA-light studie en voor 
de leerzame momenten samen achter de computer toen je mij leerde hoe ik 
röntgenfoto’s moest scoren. 

Mijn dank gaat ook uit naar alle medeauteurs voor hun belangrijke inbreng ten 
aanzien van alle hoofdstukken van dit proefschrift. In het bijzonder ook Esmee 
Kooijmans en Birgit Blomjous. Jullie hebben bijna al het invoerwerk gedaan 
voor de COBRA-light studie. Ik wens jullie beiden heel veel succes met jullie 
toekomst. 

De leescommissie wil ik hartelijk bedanken voor het beoordelen van dit 
proefschrift: prof. dr. H. Anema, prof. dr. A.E.R.C.H. Boonen, dr. I.E. Bultink, prof. 
dr. J.M.W. Hazes, prof. dr. J.W.R. Twisk, dr. S.M. Verstappen en prof. dr. R.F. van 
Vollenhoven.

Prof. dr. A.E.R.C.H. Boonen, Annelies, mede dankzij jou heb ik mijn proefschrift 
ook kunnen richten op de gevolgen van reuma op arbeid. Hopelijk kunnen 
we in de toekomst nog veel onderzoek samen doen. Aan de inspiratie zal 
het niet liggen! Prof. dr. J.W.R. Twisk, Jos, eerst was ik een van je studenten bij 
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Gezondheidswetenschappen, later bij EpidM. En nu werk ik met jou aan al het 
onderwijs dat E&B verzorgd. Dank je wel voor alle kansen. Ik hoop dat we samen 
nog vele jaren aan het roer mogen staan bij E&B op het gebied van onderwijs! 

De overige leden van het COBRA-light team wil ik bedanken: prof. dr. M.T. 
Nurmohamed, dr. P. Kerstens en Emiritus prof. dr. B.A.C. Dijkmans. Ook wil 
ik alle reumatologen bedanken die werkzaam zijn bij het nu Amsterdam 
Reumatologie en immunologie centrum (VUmc en Reade) voor het verwijzen 
van patiënten. En ook dank aan alle ondersteunende personeel, zoals de 
administratie medewerkers en Jet Sterk en Veronique van der Lugt, KOA’s, voor 
hun enorme inzet bij het zien van alle patiënten in Reade. En natuurlijk de 
reumaverpleegkundigen van het VUmc, Erna ter Wee, Houkje Hofman en Elleke 
Verkerke. Ik vond het fijn dat ik geregeld even gezellig kon komen kletsen.

Natuurlijk moet ik de secretaresses van de reumatologie bedanken, in het 
bijzonder Ida Gaspersz. Lieve Iedje, wat hebben we veel gekletst samen, je was 
een beetje onze ‘onderzoeksmamma’ van de afdeling. Speciaal vond ik het dat 
je mijn haar hebt gedaan op mijn bruiloft. Ik hoop dat jij je plekje mag vinden 
in het ARC! 

Mijn Epi collega’s, dank jullie voor jullie hulp met statistische problemen die 
mijn pet te boven gingen. Birgit, bedankt voor al je hulp voornamelijk bij het 
arbeidsartikel. Ik wens je ontzettend veel geluk toe met Yoeri. Peter, wat fijn dat 
we met zijn drieën zoveel lol kunnen hebben op het werk. Vooral als Birgit weer 
eens ‘te laat’ is. De vierling Judith, Marieke, Lisa en Fenneke: op naar meer high 
tea momenten. En natuurlijk de secretaresses Annette en Mieke. Door jullie 
heb ik mijn plekje bij E&B weten te vinden. Fijn om te weten dat de rode kruk 
altijd vrij is om te praten!

Dat mijn tijd bij de reumatologie zo leuk was, is ook grotendeels te danken aan 
alle collega-onderzoekers bij Reade: Charlotte, Inge, Anna, Margret, Alper, Eva, 
Ingrid, Sjoerd, Karin, Rabia. Succes met jullie toekomst als arts, maar ook zeker 
met jullie promoties. Maar met name ook dank aan de onderzoekers van het 
VUmc: Stefan, Linda, Nicole. Ook jullie veel succes met het afronden van jullie 
promotie. Lilian, veel succes bij Danone. Michel, dank voor de maandagochtend 
koffies waar we altijd genoeg gespreksstof hadden. Heel veel succes met je 
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opleiding tot reumatoloog. Daniëlle, die woensdagen met onze voeten op 
onze bureaus en koekjes etend al pratend en filosoferend over het leven en 
de toekomst, die zal ik niet snel vergeten. Hennie dankzij jouw gesprekje met 
mijn moeder kwam ik terecht bij het COBRA-light onderzoek. Wat een lol 
hebben we samen gehad, vooral ook bij de vele huisarts bezoeken door het 
hele land. Ik bewonder enorm jouw academische brein en hoop echt dat je 
binnen het academische een werkplek mag vinden. Veel succes in de nabije 
toekomst! Debby, wat moest jij wennen aan een collega waar je mee moest 
samenwerken. Het heeft even wat tijd gekost, maar uiteindelijk hebben we een 
dijk van een studie neergezet. We hebben lief en leed met elkaar gedeeld en 
ups en downs meegemaakt. Ik wens je nog heel veel succes bij het afronden 
van jouw boekje, je bent er bijna! 

In het bijzonder dank ik mijn paranimfen: Yoony, wat een keiharde werker 
ben jij, daar neem ik echt mijn petje voor af. Je boekje was dan ook echt de 
bekroning van al je harde werk maar vooral vele ’struggles’. Dank je wel dat 
je vandaag mijn paranimf bent. Met jou naast mijn zijde weet ik dat ik die 
verdediging doorkom! Monique, vanaf de eerste dag op de middelbare school 
(nu 21 jaar geleden) waren we dikke vriendinnen. Zo hangen we nog uit het 
raam omdat er jongens voor mijn huis hingen en mijn moeder ze maar koekjes 
ging brengen omdat wij nog niet klaar waren met ons huiswerk, en zo sta je 
naast mij op het podium tijdens mijn verdediging als mijn paranimf. Ondanks 
dat we door alle drukte elkaar misschien iets minder spreken, weet ik dat onze 
vriendschap nooit zal verdwijnen. Dank voor je steun, je gezelligheid, de sauna 
momenten en de weekendjes weg. 

En als laatste natuurlijk alle vrienden en familie. Mijn lieve vrienden en 
vriendinnen, die ondanks alle drukte, altijd interesse zijn blijven tonen: Dylan, 
Caroline, Ed, Mirjam, George en Marleen, Pit en Paul, Hennie, Alice, Vincent, 
Laurens, Bibiane en Curien, Patrick en Mariëlle en natuurlijk Monique en Roel. 
Als het goed is zou ik nu echt meer tijd over moeten hebben om weer eens 
samen leuke dingen te gaan doen!

En tot slot blijven de allerbelangrijkste mensen in mijn leven over: mijn familie. 
Lieve oma Calor en Oma Zwolle. Hoe bijzonder en dierbaar dat ik jullie nog 
in mijn leven mag hebben. Ik ben er bijzonder trots op dat jullie vandaag 
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aanwezig mogen zijn! Frans en Ria, lievere en fijnere schoonouders kan ik mij 
niet wensen. Ik hoop dat met dit boekje en mijn verdediging nu een beetje 
duidelijk is geworden wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Mijn schoonzus 
en zwager Leontine en Arjan, met Lars, Noortje en Jet. Door de afstand en onze 
drukke levens zien we elkaar niet zoveel. Maar als we bij elkaar zijn is het altijd 
fijn.
Lieve Martijn, lief broertje. Ik ben ontzettend trots op je hoe je successen 
viert en tegenslagen weet te trotseren. Ik houd van je. Martijn en Thessa, ik 
wens jullie alle liefde en geluk toe! Lieve Anniek, lief zusje. Ook op jou ben ik 
ontzettend trots, hoe je altijd je eigen weg hebt gevolgd. Met Arjan aan je zijde 
en je mooie meisje Naomi bij je, zal je het geluk bij je dragen. Ik houd van je.
Lieve pappa, ‘wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt?’ werd thuis 
weleens gekscherend gezegd. Het is inspirerend om te zien hoe jij je met hart 
en ziel inzet voor je werk. De liefde voor het onderzoek en onderwijs heb ik 
zeker van jou. Dank je wel voor alle mogelijkheden die je mij hebt gegeven om 
te kunnen (blijven) studeren. Lieve mamma, wat bewonder ik je. Met veel liefde 
hebben pappa en jij ons drieën opgevoegd. En in de meest zwarte periode 
uit mijn leven vond ik voornamelijk mijn rust bij jou. Dank ook voor het beter 
maken van de Nederlandse teksten in dit proefschrift. Dank je wel voor alles 
wat je voor mij en mijn gezin doet. Ik houd ontzettend veel van jou en pappa! 

En dan natuurlijk de twee belangrijkste mensen in mijn leven: mijn allerliefste 
Christiaan, je geduld, je nuchterheid en je begrip zijn oneindig. Veel hebben we 
meegemaakt wat mij in ieder geval één ding heeft geleerd: zonder jou naast 
mij heeft mijn leven geen kleur. Al 15 jaar zijn we samen en nog steeds ben 
ik dolgelukkig. Ik houd van je. Op naar nog vele jaren samen! Mijn allerliefste 
Linde, mijn hart. Door jou komst is het leven zoveel vrolijker geworden, zoveel 
intenser en liefdevoller. Ik geniet enorm van je en ben benieuwd hoe je op zal 
groeien. Maar weet, wat er ook gebeurt, mamma houdt van je.
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