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Zonder geluk promoveert niemand wel
Voor velen is het schrijven van een proefschrift niet alleen een proeve van bekwaamheid,
maar ook een beproeving. Voor mij was dit project een welkome afwisseling in mijn
carrière als fysiotherapeut en een unieke mogelijkheid om te kunnen focussen op één
onderwerp. Ik heb er dan ook volop van genoten.
Het is misschien allemaal wel begonnen met Onno Meijer, zo’n 25 jaar geleden. Als
docent op de fysiotherapieacademie SAFA zocht hij twee studenten die met hem
een artikel wilden schrijven over de verwetenschappelijking van de fysiotherapie. Het
onderwerp heeft mij eigenlijk nooit meer los gelaten. Dit kwam mede door Onno’s
eigen wijze van begeleiden en zijn fenomenale brein.
Eind jaren 90 startte ik met de Master opleiding epidemiologie aan de VU (EpidM).
Voor mij een ideale opleiding omdat deze in eigen tempo gevolgd kon worden en
een stage op de eigen werkplek mogelijk was. Tijdens deze stage in het Medisch
Centrum Alkmaar (MCA) had ik in de periode van 2000 tot 2005 gegevens verzameld
voor een halve promotie, maar de tijd ontbrak mij om deze te verwerken in artikelen.
Het promotieonderzoek dat ik aan de VU mocht uitvoeren kwam als geroepen. Ik heb
mij niet alleen kunnen verdiepen in het classificatiemodel van Delitto, maar kreeg ook
alsnog de mogelijkheid de gegevens uit mijn stage te verwerken. Met dit proefschrift
sluit ik beide projecten af en dat is een heerlijk gevoel.
Voor mij was de promotiereis belangrijker dan de bestemming. Ik voel me bevoorrecht
dat ik heb mogen werken met veel capabele mensen. Zonder hulp van velen was dit
proefschrift nooit tot stand gekomen, en daarom ga ik een hele rits mensen bedanken.
Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die onbaatzuchtig hebben deelgenomen aan
de onderzoeken. Veel dank ben ik bovendien verschuldigd aan de fysiotherapeuten
die belangeloos aan de studies hebben meegewerkt. Voor het onderzoek op
de afdeling revalidatie van het MCA wil ik de volgende mensen in het bijzonder
bedanken; Henk, Victor, Thieu, Roel, Arno, Lan, Tanja en de medewerkers van de
afdeling psychologie. Jullie hebben mij bijzonder goed geholpen bij het verzamelen en
verwerken van de data. Voor het project van het EMGO+ instituut van de VU/VUmc wil
ik alle fysiotherapeuten bedanken die op de voorlichtingsbijeenkomsten zijn geweest
en vooral de 58 fysiotherapeuten die patiënten hebben geworven en behandeld. Door
jullie inbreng is het project volgens planning verlopen. Hulde!

198

dankwoord

Raymond, copromotor, jij was mijn begeleider voor de dagelijkse gang van zaken
en om de hoogleraren uit de wind te houden. Jij kreeg de schone taak om zo’n
overenthousiaste fysiotherapeut uit het veld te temmen en wat wetenschappelijke
nuchterheid bij te brengen. Toen ik je mailde hoe laat ik op mijn werk moest verschijnen
(8.00 uur?), kreeg ik te horen dat 9.00 uur ook prima was (‘Welcome in the academic
world’). Uiteindelijk verscheen ik helemaal niet, en moest jij mij thuis opzoeken, omdat
ik vijf dagen voor mijn aanstelling mijn heup brak op de ijsbaan. Ondanks dat ik het
project hiermee direct in gevaar bracht, heb je vanaf het begin af aan vertrouwen
in mij getoond. Door jouw motiverende manier van begeleiden en overall view heb
ik nooit het gevoel gehad dat het mis kon gaan. Met zeer veel plezier kijk ik terug
op onze gesprekken in de VU, maar ook zeker die in de kroeg. Ondanks je drukke
werkzaamheden heb je me perfect bijgestaan, kon ik altijd op je rekenen en was je
voor mij een ideaal klankbord. Super bedankt voor je begeleiding en de gezellige tijd.
Maurits, promotor, ik heb er bijzonder veel waardering voor hoe jij met ogenschijnlijk
gemak een afdeling runt, veel publiceert en een uitgebreid netwerk onderhoudt. Je
bent een wetenschapper pur sang die, als de stemmen staken, knopen weet door te
hakken. Bovendien, en dat is een bijzondere kwaliteit, raak je niet van je stuk als je
wordt geconfronteerd met hapsnurkers die ‘zinnigheid hebben’ of wanneer belangrijke
internationale congressen worden afgedaan als personeelsuitjes. Dankzij jou kon ik
diverse congressen bezoeken en groeien in mijn rol als onderzoeker. Je adviezen en
correcties op mijn manuscripten waren altijd van grote waarde. Ontzettend bedankt.
Riekie, promotor, het was in het begin nog spannend, maar allengs werd duidelijk dat jij
mij met je klinimetriecollega’s ging verslaan met het presenteren van een nieuw boek,
een prachtige prestatie (allemaal kopen!). Als promovendus spreek je je begeleidende
hoogleraren voornamelijk tijdens congressen en reizen. Op reis hebben we menig
goed gesprek gevoerd en toverde je regelmatig een of andere gekke anekdote uit je
hoed. Wel moest je even wennen aan mijn idee dat je op reis niet altijd hoeft te werken
en dat het dus niet nodig is om ‘omtrekkende bewegingen’ te maken bij het instappen
van een trein. Veel dank ben ik je verschuldigd voor je wijze methodologische lessen
en je accurate commentaar op mijn schrijfsels.
De leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het beoordelen en
goedkeuren van mijn proefschrift en hun aanwezigheid bij mijn verdediging: prof. dr. W.
Dankaerts, prof. dr. J. Dekker, prof. dr. B. Koes, prof. dr. R. Smeets en prof. dr. J. Twisk.
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De leden van de projectcommissie: prof. dr. H. van der Horst, dr. J. Fritz, dr. D. Knol,
prof. dr. B. Koes, I. Mulder, prof. dr. M. van Tulder, dr. A. Verhagen, prof. dr. R. de
Vet en de Nederlandse vereniging van patiënten met rugpijn ‘De Wervelkolom’ wil ik
bedanken voor de tijd en energie die ze aan het project hebben besteed.
Mijn twee paranimfen Henk en Hans waren voor mij twee belangrijke steunpilaren.
Henk, sinds enkele decennia zijn wij al dikke vrienden. Ik had het geluk dat je met mij
de uitdaging bent aangegaan een grote studie uit te voeren in het MCA. We vullen
elkaar goed aan en vormen een perfect team. Ook ben ik veel dank verschuldigd
aan Hans. Hans, ik heb veel respect voor jouw klinische expertise. Doordat je ook de
literatuur bijhoudt en goed kan relativeren, ben je een geweldig docent. Jij hebt de
kwaliteiten een sfeertje te scheppen en een cursusdag wordt nooit saai.
Jos, wij kennen elkaar natuurlijk al van de middelbare school en wie had toen gedacht
dat we nog eens samen op het podium in de VU zouden staan. Jij hebt de gave om
ingewikkelde zaken te overzien en de essentie eruit te halen. Toen Henk en ik ruim 10
jaar wilde ideeën hadden over onderzoek, heb jij ons goed op weg geholpen. Ik heb
veel bewondering voor je kwaliteiten als docent en je schrijverschap.
Julie, thank you very much for the wonderful time I had with you and your team of
the University of Utah in Salt Lake City. I learned a lot from you and figured out that
you are not only smart, but a very nice person too. The surrounding of Salt Lake
City is beautiful and I enjoyed climbing with you and Clare very much. Anne, you
are a wonderful person and I loved the conversations we had. You showed me Zion
National Park in which we did a few beautiful hikes. We stayed a few days at the
place of your mom and dad and they are very hospitable and nice people. Gerard and
Stephen, thank you both for the guided tours. I was impressed with your work and the
enormous data set you are building. Thank you.
Judith, Dirk en Tjeerd, jullie hebben me ontzettend goed geholpen bij mijn worsteling
met zaken als GEE, multilevel, ROC curves, factor analyse, cost-effectiveness and
cost-utility analyses. Ik kon altijd bij jullie aankloppen en jullie kennis is van hoog
niveau. Dank daarvoor.
Jantien, Marianne en Jet, jullie hebben hard gewerkt om een prachtige dataset te
formeren. Ontzettend veel dank.
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Thea, Mark en Arnoud, jullie waren mijn maatjes bij het onderzoeken van patiënten. Ik
vond het plezierig met jullie samen te werken en van elkaar te leren. Dank voor jullie
hulp en interesse in de studie.
Mieke, bedankt voor je hulp bij al die nieuwsbrieven die in jouw handen kunstwerkjes
werden en al die andere hand en span diensten die je voor me verrichtte.
Frank, maatje in de eerste dagen. Jammer dat je moest afhaken. Ik vond het geweldig
met je in Boston. Ik heb van je genoten. Je bent bijzonder.
Maurice, in Melbourne hebben we heel wat sushi’s zitten weghakken. Het was reuze
gezellig.
Nick and Steve, you helped me with the English and the finishing touches. No dull day
with you boys. It was great working with you, thanks a lot.
More friends from overseas: Mark, you have a very clear view about low back pain
research and helped me to sort things out, thanks a lot. Tasha, thanks for all your
comments and advises.
Birgit en Jeroen, met jullie hulp is het een mooi boekje geworden. Dank jullie.
Wouter, wij startten gelijktijdig de epidemiologie opleiding. Ik heb veel waardering voor
je doorzettingsvermogen en de kunst om, ook al duurt het jaren, tegen de stroom in te
blijven roeien. Ik kijk uit naar je proefschrift dat er zeker gaat komen.
Tanja, met jouw capaciteiten had je al 10x kunnen promoveren. Dank voor je steun al
die jaren en je kritische blik.
Wim, computer wiz, dank voor je hulp bij onze studies.
Mijn kamergenoten, buddy’s en collegae promovendi wil ik bedanken voor de support
en de gezelligheid; Joeri, Kasper, Hilde, Kimi, Abir, Annika, Sidney, Wieneke, Luc,
Tsjitske, Peter, Tobias, Linda, Mariska, Laurien, Teddy en Karin.
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Tot slot gaat veel dank uit naar mijn familie. Lieve Kiek, bedankt voor al je lieve zorgen.
Ik houd van je. Er komt weer meer tijd om samen leuke dingen te doen. Lieve Tes en
Okkie, jullie zijn een mooi stel waar ik ontzettend trots op ben. Pa & ma, jullie zijn mijn
grootste fans, maar ik ben ook een groot fan van jullie. Op jullie kan ik altijd rekenen.
Lieve Gerjan en Marja, gezondheid is heel wat belangrijker dan promoveren. Fijn dat
alle ellende achter de rug is en petje af voor de wijze waarop jullie je er doorheen
hebben geslagen.
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Curriculum Vitae
Adri Apeldoorn was born on January 8, 1962 in Krommenie, the Netherlands. He
obtained the VWO diploma in 1981 (PCC, Alkmaar) and graduated in physical therapy
in 1985 (SAFA, Amsterdam). He worked as a physical therapist from 1986 till 1991
in the rehabilitation centre ‘De Trappenberg’ (Huizen) and from 1991 till 2008 in the
rehabilitation department of ‘Medisch Centrum Alkmaar’ (MCA). He studied Cyriax
in Delft, Manual Therapy in Utrecht, Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT or
McKenzie method) in Roermond and clinical epidemiology (EpidM) in Amsterdam. His
master thesis focused on the reliability and validity of the Waddell score as part of
a cohort study. February 2008 he started working on his PhD project at the EMGO+
Institute, VU University medical centre (Amsterdam) with the title: ‘A Classification
Algorithm for Low Back Pain: Matching patients to treatments that they are most likely
to benefit from’. The project was funded by ZonMW and was under the supervision
of dr. Raymond Ostelo, prof. dr. Riekie de Vet and prof. dr. Maurits van Tulder. He has
been a member of the editorial board of Fysiopraxis, a Dutch physical therapy journal,
since 2011. In 2012 he will combine post-doctoral research at the EMGO+ Institute
with clinical work in the rehabilitation department of the MCA.
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