
 

 

 University of Groningen

Return to work after hand injury
Opsteegh, Lonneke

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2012

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Opsteegh, L. (2012). Return to work after hand injury. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/f074563e-aff3-4b5a-8ecc-c3a90e838a55


161

Graduate School for Health Research SHARE

This thesis is published within the Research Institute SHARE of the Graduate School 
of Medical Sciences (embedded in the University Medical Center Groningen / 
University of Groningen). More recent theses can be found in the list below.

Further information regarding the institute and its research can be obtained from our 
internetsite: www.rug.nl/share.

((co-)supervisors are between brackets) 

G
raduate S

chool for H
ealth Research S

H
A
R
E

2011

 » Zijlstra W. Metal-on-metal total hip arthroplasty; clinical results, metal ions and bone implications 

(prof SK Bulstra, dr JJAM van Raay, dr I van den Akker-Scheek)

 » Zuidersma M. Exploring cardiotoxic effects of post-myocardial depression (prof P de Jonge, prof J 

Ormel)

 » Fokkens AS.Structured diabetes care in general practice (prof SA Reijneveld, dr PA Wiegersma)

 » Lohuizen MT van. Student learning behaviours and clerkship outcomes (prof JBM Kuks, prof J 

Cohen-Schotanus, prof JCC Borleffs)

 » Jansen H. Determinants of HbA1c in non-diabetic children and adults (prof RP Stolk)

 » Reininga IHF. Computer-navigated minimally invasive total hip arthroplasty; effectiveness, clinical 

outcome and gait performance (prof SK Bulstra, prof JW Groothoff, dr M Stevens, dr W Zijlstra)

 » Vehof J. Personalized pharmacotherapy of psychosis; clinical and pharmacogenetic approaches (prof 

H Snieder, prof RP Stolk, dr H Burger, dr R Bruggeman)

 » Dorrestijn O. Shoulder complaints; indicence, prevalence, interventions and outcome (prof RL 

Diercks, prof K van der Meer, dr M Stevens, dr JC Winters)

 » Lonkhuijzen LRCM van. Delay in safe motherhood (prof PP van den Berg, prof J van Roosmalen, 

prof AJJA Scherpbier, dr GG Zeeman)

 » Bartels A. Auridory hallucinations in childhood(prof D Wiersma, prof J van Os, dr JA Jenner)

 » Qin L. Physical activity and obesity-related metabolic impairments: estimating interaction from an 

additive model (prof RP Stolk, dr ir E Corpeleijn)

 » Tomčiková Z. Parental divorce and adolescent excessive drinking: role of parent – adolescent 

relationship and other social and psychosocial factors (prof SA Reijneveld, dr JP van Dijk, dr A 

Madarasova-Geckova)

 » Mookhoek EJ. Patterns of somatic disease in residential psychiatric patients; surveys of dyspepsia, 

diabetes and skin disease (prof AJM Loonen, prof JRBJ Brouwers, prof JEJM Hovens)

 » Netten JJ van. Use of custom-made orthopaedic shoes (prof K Postema, prof JHB Geertzen, dr MJA 

Jannink)

 » Koopmans CM. Management of gestational hypertension and mild pre-eclampsia at term (prof PP 

van den Berg, prof JG Aarnoudse, prof BWJ Mol, dr MG van Pampus, dr H Groen)



162

Return to Work after Hand Injury

2010

 » Martirosyan, L. Prescribing quality indicators for type 2 diabetes management: development, 

validation and selection (prof FM Haaijer-Ruskamp, dr P Denig, dr J Braspenning)

 » Zwerver J. Patellar tendinopathy; prevalence, ESWT treatment and evaluation (prof RL Diercks, dr I 

van den Akker-Scheek, dr F Hartgens)

 » Heijne-Penninga M. Open-book tests assessed: quality learning behaviour, test time and performance 

(prof JBM Kuks, prof J Cohen-Schotanus, prof WHA Hofman)

 » Veselská Z. Intrapersonal factors, social context and health-related behavior in adolescence (prof SA 

Reijneveld, dr JP van Dijk, dr A Madarasova Geckova)

 » Dubayová T. Parkinson’s disease - psychological determinants of quality of life (prof JW Groothoff, dr 

JP van Dijk, dr I Nagyova, dr Z Gdovinona, dr LJ Middel)

 » Sarková M. Psychological well-being and self esteem in Slovak adolescents (prof WJA van den Heuvel, 

dr JP van Dijk, dr Z Katreniakova, dr A Madarasova Geckova)

 » Oeseburg B. Prevalence and impact of chronic disease in adolescents with intellectual disability (prof 

JW Groothoff, prof SA Reijneveld, dr DEMC Jansen)

 » Ittersum MW van. Chronic musculoskeletal disorders assessment and intervention (prof JW 

Groothoff, prof CP van der Schans, dr CP van Wilgen, dr MF Reneman)

 » De Smedt RHE Patients’ perceptions of adverse drug events and their management in heart failure –

towards a better understanding of the perspectives of the patients (prof FM Haaijer-Ruskamp, prof T 

Jaarmsa, prof K van der Meer, dr P. Denig)

 » Duyvendak M. Pharmaceutical care by clinical pharmacists in patients with musculoskeletal disease 

(prof JRBJ Brouwers, dr M Naunton, dr EN van Roon)

 » Bakker MP. Stressful life events and adolescents’mental health; The TRAILS study (prof AJ 

Oldehinkel, prof J Ormel)

 » Schokker MC. Psychosocial outcomes in diabetes the interplay of intra-and interpersonal factors (prof 

M Hagedoorn, prof TP Links, prof R Sanderman, prof BHR Wolffenbuttel, dr JC Keers)

 » Hoedeman R. Severe medically unexplained physical symptoms in a sick-listed occupational health 

population (prof JW Groothoff, dr B Krol, dr AH Blankenstein)

 » Voogd JN de. Patients with chronic obstructive pulmonary disease in rehabilitation on psychological  

profiles, dyspnea and survival (prof R Sanderman, dr JB Wempe)

 » Vliet-Ostaptchouk JV van. Revealing the genetic roots of obesity and type 2 diabetes (prof MH 

Hofker, prof C Wijmenga)

 » Bieleman A. Work participation and work capacity in early osteoarthritis of the hip and the knee 

(prof JW Groothoff, dr FGJ Oosterveld, dr MF Reneman)



163

G
raduate S

chool for H
ealth Research S

H
A
R
E

 » Voorham J. Assessing cardiometabolic treatment quality in general practice (prof FM Haaijer-

Ruskamp, prof BHR Wolffenbuttel, dr P Denig)

 » Meulenbelt HEJ. Skin problems of the stump in lower limb amputees (prof JHB Geertzen, prof MF 

Jonkman, prof PU Dijkstra)

 » Connolly MP. The economics of assisted reproduction; costs and consequences of fertility 

treatments (prof MJ Postma, prof W Ledger)

 » Spanjer J. The Disability Assessment Structured Interview; its reliability and validity in work disability  

assessment (prof JW Groothoff, dr B Krol, dr S Brouwer)

 » Kooij L. Diagnostic testing and screening in reproduction. (prof PP van den Berg, prof MJ 

Heineman, dr Tj Tijmstra)

 » Tak LM. Dysfunction of stress responsive systems in somatization (prof J Ormel, prof JPJ Slaets, dr 

JGM Rosmalen)

 » Vries R de. Health-economics of interventions aimed at infectious diseases dynamic modeling 

inevitable for reliable medical decision making (prof MJ Postma, prof LTW de Jong-van den Berg)

 » Schorr SG. Drug safety in patients with psychotic disorders (prof K Taxis, prof JRBJ Brouwers, dr R 

Bruggeman, dr CJ Slooff)

For more 2009 and earlier SHARE-theses see the website.





165

Dankwoord

Zes jaar geleden kreeg ik de kans een promotietraject te starten. Nog vers van de 
universiteit en toch lichtelijk angstig voor de ‘grote boze wereld’ leek mij dit 
een perfecte tussenstap: je krijgt meer verantwoordelijkheden dan als student, 

maar aan de andere kant zijn er altijd begeleiders om op terug te vallen. En zo startte 
ik in november 2005 met het onderzoek. 
  
 Mijn begeleiders wil ik dan ook graag als eerste noemen in dit dankwoord. 
Op de eerste plaats, begonnen als co-promotor en inmiddels mijn eerste promotor, 
prof.dr. Corry van der Sluis. Corry, wanneer ik door de veelheid aan mogelijkheden 
en te maken keuzes dreigde te verzanden in een eindeloos groot project wist jij me 
de juiste vragen de stellen om me weer met beide benen op de grond te krijgen 
en richting te geven aan het onderzoek. Dank dat je me de mogelijkheid en het 
vertrouwen hebt gegeven om zelf de trainingen aan patiënten te geven, het heeft me 
zeer veel ervaring gebracht en de afwisseling hield het promotietraject interessant. 
 Beste prof. dr. Klaas Postema. Zeker in de beginfase heb ik veel aan je kennis 
gehad met betrekking tot het op praktische wijze uitvoeren van onderzoek. Het idee 
om met nieuwsbrieven te komen kwam bijvoorbeeld van jou. Een geweldig idee, wat 
vast velen kunnen beamen (gezien de hoeveelheid mensen die bij mij aanklopten of ze 
ook een nieuwsbrief mochten). In een verder stadium bleef je kritisch meelezen met 
mijn artikelen, die je van gedegen commentaar voorzag. Dank voor je inbreng bij de 
verschillende fases van het project. 
 Misschien al tijden vergeten, maar toch wil ik prof. dr. Johan Groothoff 
uitdrukkelijk bedanken voor het vrolijk kwebbelen voor aanvang van onze overleggen. 
Na een aantal keer zag ik dat ik hiermee kostbare overlegtijd verloor, en dat ik dus 
zelf moest ingrijpen. Hierdoor leerde ik ‘voorzitter’ worden, en de professoren (& co) 
aan het werk te zetten... Het project werd nu echt mijn verantwoordelijkheid. Ook 
hartelijk dank voor je, soms bijna onleesbare, maar altijd nuttige commentaren bij 
artikelen. 

En het houdt nog niet op... Na drie promotoren zijn er ook nog twee copromotoren. 
 Ant, jij had het altijd gelijk in de gaten als ik te veel hooi op de vork nam. Van 
de hele groep heb jij dan denk ik ook de meeste tranen op moeten vangen, waarvoor 
dank. Ook inhoudelijk heb ik ontzettend veel van je geleerd. Jouw kijk op het 
bedrijven van wetenschap is uniek en ik ben dankbaar dat je me in jouw visie mee hebt 
weten te nemen. Doorgaans deed je dit puur door mij vragen te stellen, die ik vaak 
niet gelijk kon beantwoorden, maar na verloop van tijd vielen zaken op hun plek.  
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 Heleen, als ik een ding moet noemen wat ik van jou geleerd heb, dan is het 
wel directheid. Waar ik eerst een week (of langer...) het antwoord op een vraag ging 
zoeken, pleegde jij een telefoontje of liep je bij een collega binnen en stelde je gewoon 
de vraag. En zowaar, je kreeg antwoord. Wat een eye-opener! Daarnaast wist jij vaak 
door hele simpele vragen problemen te voorkomen die we anders niet gezien hadden.  
  
 Pieter, Ernst, Michiel1, Remko, Sacha en Ilse. Jullie hebben allemaal 
bijgedragen aan een of meer artikelen. Jullie werden ingeschakeld om jullie kennis, 
maar brachten altijd meer. Dank voor jullie inzet. 
Ook hebben meerdere vrijwilligers en studenten mij geholpen met het afnemen van 
vragenlijsten en handfunctietesten en het invoeren van de resultaten. Donna, Cecilia, 
Rinny, Jan-Willem, Sanne, Jeannette en Myrthe, bedankt voor jullie hulp. 

 Hoewel hoogstwaarschijnlijk weinig van hen ooit dit proefschrift zullen lezen 
wil ik toch alle patiënten bedanken die deelgenomen hebben aan de verschillende 
studies. Uren heb ik jullie verveeld met vragenlijsten en handfunctietesten (“Sorry 
meneer/mevrouw, de computer heeft niets opgeslagen. We moeten even alles opnieuw 
doen...”), en met volle overgave werd meegedaan aan de trainingen. Zonder jullie was 
dit boekje heel wat dunner... 
  
 De vele handtherapeuten, revalidatieartsen en aiossen van het centrum voor 
revalidatie in het UMCG en van Revalidatie Friesland hebben mij gedurende het 
onderzoek regelmatig bijgestaan door het benaderen en enthousiasmeren van patiënten 
voor het onderzoek. Ook hebben enkele therapeuten, artsen en andere medewerkers 
hun steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de interventie door hun mening 
te geven en ervaringen te delen in de focusgroepen. In een later stadium werd de 
afdeling revalidatie van het Martini Ziekenhuis en de medewerkers van de gipskamer 
toegevoegd om meer patiënten te kunnen includeren in de pilot studie. Ontzettend 
bedankt dat jullie in zo’n laat stadium van het onderzoek alsnog wilden inspringen 
en nog een aantal broodnodige patiënten hebben weten aan te leveren. Ook alle 
ondersteunende medewerkers van de drie centra wil ik bedanken. In het bijzonder 
wil ik nog Sjoukje Oldersma, Nynke de Jong, Gees Reeuwijk, Gerlof Balk, Margreeth 
Eggens, en Hans van den Berg bedanken voor hun hulp.  
 Kamergenoten! En oei, als je zes jaar op twee werkplekken zit Dan verslijt 
je er nogal wat... Vanuit het UMCG: Aline, Bianca, Caroline, Corinne, Eva, Gerda, 
Henk, Ingrid, Jaap, Jesse, Juha, Kati, Lauren (thanks for being my partynymph!), 
1 Michiel, Grote Dank voor de niet-bestaande vertaling van het woord arbodienst. We doen het 
er maar mooi mee.
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Lex, Marlies, Martin, Mihaj, Sietske, Sophan, dank dat jullie mijn eeuwige geneuzel, 
danwel over onderzoek, danwel over paarden of andere oneindig belangrijke zaken 
aangehoord hebben! En natuurlijk ook voor de gezellige lunches, theepauzes en 
afterwork activiteiten. 
 Dan zat ik ook nog lange tijd in de gang bij Oker op Beatrixoord. Ankie, 
Bas, Carina, Christa, Corinne, Feyuna, Franka, Frouwien, Gerda, Grietje, Haitze, 
Ilse, Indra, Ineke, Judith, Maarten, Marcel, Nynke, Ria, Sacha, Trijntje. Wat waren 
de rondjes om bea of verder fijn. De frisse lucht was zo welkom! Ook dank voor de 
heerlijke theepauzes in het zonnetje op het balkon (en natuurlijk ook die binnen in de 
koffiekamer met regen tegen het raam) en de vaak enerverende discussies die gevoerd 
werden, en natuurlijk de uitjes waar ik tot het laatst aan toe nog voor uitgenodigd 
werd. 

 Oom Frans, bedankt dat je van die mooie werkhanden hebt! En ook nog 
bereid was ze ‘beschikbaar te stellen voor de wetenschap’. Het maakt dit proefschrift af.
Ronny, bedankt voor de ontzettend toffe stapavonden, voor de etentjes en 
bioscoopbezoekjes samen, voor je ontzettend relaxte levenshouding waar menig 
stresskip van kalmeert, en voor het opofferen van je huis als pied-à-terre pour moi. 
Lieve zus, Marieke, eens een voorbeeld, altijd een voorbeeld. Gelukkig wist je me in 
te halen, zodat ik ook nu in de zo vertrouwde voetsporen kan treden. Wat was het fijn 
om frustratie en blijdschap met je te kunnen delen. Onderzoek naar toxoplasmose en 
handletsels liggen dichter bij elkaar dan iemand ooit heeft kunnen bedenken.
Pap en mam, wat een eeuwig vertrouwen hadden jullie erin dat ik het traject af zou 
maken. Dit vertrouwen maakte het voor mij vanzelfsprekend dát ik dat ook zou doen. 
Pap, ook bedankt voor je hulp bij het ontwerpen van de omslag.
 
 En nu een vreemd dankwoordje. Sinds maart 2010 is een droom in vervulling 
gegaan. Duncan kwam in mijn leven. Zodra ik op zijn rug zit vergeet ik al het andere 
en geniet ik met volle teugen. Soms onszelf in het zweet werkend voor de sport en 
andere momenten samen rondzwervend door de natuur. Dat is toch zeker ook een 
bedankje waard. 

 En dan m’n lieve lieve lieve Marten. Ik kan met geen woorden omschrijven 
hoe jij mijn leven verrijkt. Je hebt me een hele nieuwe wereld laten zien, die ik nu voor 
geen goud meer zou willen missen. En het antwoord op de onstelbare vraag: ik ren 
naar jou! 






