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Prof. dr. S.K. Bulstra, prof. dr. R. Dekker en prof. dr. J.S. Rietman, voor het beoordelen 

en goedkeuren van mijn proefschrift. 

H.J. Roosen. Henk, jij hebt jaren geleden mijn interesse in de prothesiologie 

aangewakkerd. Vaak draaiden wij het spreekuur en probeerden te achterhalen waarom de koker 

niet goed zat of patiënten niet tevreden waren. Patiënten bleven ons verbazen: de een die zelf 

de zaag in zijn koker zette en de ander die met een zak vol losse onderdelen aankwam omdat 

hij de prothese niet meer in elkaar kreeg. Ontevreden patiënten die wij telkens weer probeerden 

tevreden te stellen. 

De instrumentmakers van ProReva en OIM, met in het bijzonder Arend Jan van de Hoek 

en Jeroen Olsman, die deelgenomen hebben aan dit onderzoek en samen met wie ik wekelijks 

met plezier het technisch spreekuur draai. 

Het amputatie en prothesiologie team van de Vogellanden, die ik in de loop der jaren 

heb zien ontwikkelen tot een kundig behandelteam.  

Mijn collega’s, die zorgde voor een fijne werksfeer en dr. C.H. (Kees) Emmelot, voor 

het mee-ontwikkelen van de onderzoekslijn amputatie en prothesiologie Zwolle.  

De opeenvolgende bestuurders van de Vogellanden, voor het toekennen van 

onderzoekstijd voor dit project en de dames van het secretariaat voor het inplannen en bewaken 

van deze tijd in mijn agenda.  

André en Peter, mijn paranimfen, voor het “ja” zeggen op deze taak en André, voor onze 

vele discussies over de overeenkomsten tussen onderwijspsychologie en patiëntenzorg.  

Mijn/onze ouders, familie en vrienden, voor hun belangstelling in mijn onderzoek. 

    En…… 

Niet in de laatste plaats de patiënten waar we het allemaal voor doen.   

 

 

 

 

 
182 

 

Dit onderzoek is uit de praktijk gegrepen en heeft een lange aanloop gehad, waarbij er geen 

duidelijke scheiding is geweest tussen de aanloopfase en de start van het promotietraject. Toen 

we, Jan, Pieter, Ernst en ik in 2009 naar Dublin gingen om Ierse wijsheid op te halen over 

psychologische aspecten in de prothesiologie, oftewel “Psychoprosthetics”, begon het bij mij 

te dagen dat prothese fit en prothese tevredenheid moeilijk wetenschappelijk te vatten 

onderwerpen waren, maar een uitdaging was geboren. De jaren daarna werden gekenmerkt door 

verdiepende discussies, verhelderende inzichten en het overwinnen van obstakels. 

Ik wil een aantal mensen in het bijzonder bedanken die dit project mede mogelijk hebben 

gemaakt:  

Om te beginnen mijn vrouw Dorreth. Jouw nuchtere kijk en praktische aanpak heeft mij 

een stabiele basis gegeven waarvandaan het onderzoek kon starten. Regelmatig vroeg je mij, 

met een knipoog, of al dat extra werk wel extra geld opleverde. Daarmee zorgde je ervoor dat 

ik met beide voeten stevig op de grond bleef staan. Ook zorgde je voor een stabiel gezin, want 

“op drijfzand kan je niet bouwen”, en gaf mij zo de thuisbasis van waaruit ik dit onderzoek kon 

doen. 

Mijn promotor prof. dr. J.H.B. Geertzen. Beste Jan, jij hebt de lont voor dit project 

aangestoken en mij daarna op de voor jou karakteristieke wijze op koers gehouden met snelle 

reacties op stukken, soms midden in de nacht verstuurd, en door mij een podium te geven tijdens 

de 3-jaarlijkse amputatie basiscursussen en te laten meeschrijven in het leerboek. Dit heeft 

allemaal bijgedragen aan het onderzoek. Daarnaast hield je me “gefocussed” door terecht te 

noemen dat ik soms wel met erg veel zaken tegelijk bezig was. Die spiegel kon ik zeker 

gebruiken. 

Mijn promotor prof. dr. P.U. Dijkstra. Beste Pieter, voor mij was jij het 

wetenschappelijk geweten van dit project. Kritisch blijven kijken naar de kwaliteit van mijn 

werk en het telkens terugbrengen tot de essenties van vraagstukken en bevindingen. “Wat is het 

doel, wat zegt dit en wat wil je weten.” Regelmatig hebben we onderzoeksdata in jouw kamer 

doorgenomen, onder het genot van met jouw zakmes secuur gesneden appeltjes, op zoek naar 

verbanden en verklaringen. Je legt de lat hoog en dat heeft kwaliteit gebracht in dit proefschrift.  

Dr. E. Schrier. Ernst, wat is het soms lastig om een psycholoog in de groep te hebben, 

maar jij hebt met jouw kritische vragen telkens weer de essentie van “prothese tevredenheid” 

boven water weten te halen en was zo een kompas in de voor mij soms chaotische materie.  
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Erwin Baars is geboren op 9 november 1964 in Wageningen. Na verhuizingen naar respectie-

velijk Weert, Terneuzen en een periode in de Verenigde Staten gewoond te hebben is hij ver-

huisd naar Eindhoven waar hij naar het Anton van Duinkerken college ging in Veldhoven.  

Na het behalen van zijn vwo-diploma heeft hij een jaar biologie gestudeerd in Wageningen om 

daarna in Maastricht geneeskunde te gaan studeren vanwege het probleemgestuurd onderwijs 

aldaar. Aan het einde van de geneeskunde opleiding is zijn interesse in de revalidatiegenees-

kunde, aanvankelijk kinderrevalidatie, ontstaan door het doorlopen van een keuzestage in kin-

derrevalidatiecentrum Franciscusoord te Valkenburg-Houthem. Vanwege de dienstplicht is hij 

vervolgens als kazernearts gaan werken in de toenmalige Willem II kazerne in Tilburg (drs. G. 

Bruggeman). Na een aantal anios-schappen, waaronder cardiologie (dr. C.J.M. van den Berg) 

en neurologie (prof. dr. J.Troost), is hij in 1993 begonnen als anios revalidatiegeneeskunde op 

de contusio cerebri afdeling in Hoensbroek (drs. P. Hoenderdaal).  In 1995 begon hij als aios 

revalidatiegeneeskunde in het toenmalige Arnhem-Zwolle-Enschede circuit (opleiders drs. 

H.W.C.M. Vos, dr. C.H. Emmelot, prof. dr. G. Zilvold).  

Na het behalen van zijn specialisatie is hij gaan werken in Zwolle als een van de eerste revali-

datieartsen, samen met drs. J.T.G. Smallenbroek, in het revalidatiecentrum de Vogellanden met 

aandachtsgebieden amputatie & prothesiologie, orthopedische/trauma revalidatie en neuromus-

culaire aandoeningen. Over deze aandachtgebieden geeft hij regelmatig voordrachten en schrijft 

hij artikelen voor meerdere landelijke en internationale tijdschriften. Naast zijn werk als reva-

lidatiearts is hij medisch manager volwassenenrevalidatie en opleider revalidatiegeneeskunde 

circuit Zwolle. Erwin is getrouwd met Dorreth en vader van 3 kinderen, Maureen, Fabian en 

Nadine.  
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