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dankwoord
Dit proefschrift zou er niet gekomen zijn zonder de hulp van velen. 

Op talloze manieren ben ik geholpen, ondersteund en afgeleid, waardoor 
dit boek ook echt is verschenen. Gelukkig heb ik hier de ruimte om mijn 
dank daarvoor ook in dit boek terecht laten komen.

Om te beginnen: alle proefpersonen. Jullie enthousiasme spatte van 
sommige vragenlijsten af, jullie gastvrijheid maakte het een genot om 
heel Nederland door te reizen voor alle interviews, jullie betrokkenheid 
bij dit onderzoek was voor mij telkens weer de bevestiging dat ik iets van 
belang aan het onderzoeken was. Ik hoop dat jullie vertrouwen beloond 
wordt, en dat dit proefschrift bijdraagt aan een verbetering van (de zorg 
rondom) orthopedische schoenen in Nederland. 

Als student begon ik aan dit onderzoek en nog voor ik het echt 
doorhad groeide het uit tot een promotieonderzoek. Zonder mijn dage-
lijkse begeleiders was dat niet gelukt.

Prof. dr. K. Postema, beste Klaas. In jouw begeleiding staat vertrou-
wen en het laten maken van eigen keuzes centraal, zolang dat onder- 
bouwd is met goede argumenten. Het beste bleek dat toen jij het goed 
vond dat ik na mijn studie eerst zes maanden ging reizen. Ik mocht 
gewoon gaan, als ik daarna maar terug kwam om dit promotietraject af 
te maken. Meer vertrouwen had je niet in mij kunnen uitspreken. Dankzij 
jouw vertrouwen ligt hier nu een proefschrift. 

Dr. J.M. Hijmans, beste Juha. Voor ik het wist zat ik een paar jaar aan 
het ‘student-assistentschap’ vast en werd het een proefschrift. Dankzij 
onze nauwe dagelijkse samenwerking, die trouwens ook op het fris-
beeveld tot resultaten leidde, tilden we dit onderzoek meerdere niveaus 
omhoog. Toen ik echt op eigen benen kon staan vertrok je naar Nieuw-
Zeeland. Het is fijn dat je de afronding weer mee kunt maken.

Dr. M.J.A. Jannink, beste Michiel. Met de ervaring van je eigen pro-
motieonderzoek en een frisse blik omdat je vanuit Enschede de zaken 
met wat afstand kon bekijken, heb je op vele momenten een cruciale 
inbreng in dit onderzoek gehad. Zelfs toen het bedrijfsleven je bij het 
Roessingh had weggelokt was je voor hulp telefonisch of per mail altijd 
bereikbaar.

Prof. dr. J.H.B. Geertzen, beste Jan. Bij belangrijke beslissingen deed je 
altijd een klein stapje terug (“ik ben slechts je tweede promotor”), maar 
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daar was verder nooit iets van te merken. Stukken lagen snel met com-
mentaar weer op mijn bureau en voor advies stond je deur altijd open. 
Hoe vol je agenda ook was, voor een vraag en een praatje was altijd tijd 
en ruimte.

Prof. dr. P.U. Dijkstra, beste Pieter. Je gooide de knuppel in het hoen-
derhok, en dat was op dat moment even slikken. Maar het onderzoek is 
daar beter van geworden, en daar was het je om te doen. Ik vond het fijn 
om tijdens het laatste onderzoek en bij het schrijven van de laatste drie 
hoofdstukken van dit proefschrift uitgebreider samen te werken.

Dit onderzoek kwam pas echt op stoom na het verzoek van de Stich-
ting Ontwikkelingsfonds voor het Orthopedisch Maatschoentechnisch-
bedrijf / het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedisch 
Schoeisel om uitbreiding van het project. Ik wil hen graag bedanken voor 
het lef dat zij hiermee getoond hebben om mij, als buitenstaander, volle-
dig onafhankelijk hun wereld te laten onderzoeken.

Voor ik aan dit onderzoek begon had ik nog nooit van orthope-
dische schoenen gehoord, maar daar werd snel verandering in gebracht. 
Bij alle bedrijven die aan het onderzoek mee hebben gewerkt kreeg ik 
enthousiaste rondleidingen vol liefde voor het vak. Joop Stötefalk (OIM 
Orthopedie) en Gerret Roelofs (RRT / Boermans Orthopedie) zaten 
vanaf het begin in de projectgroep, en na een tijdje kwamen daar nog 
tien bedrijven en hun contactpersonen bij: Rob Jansen (destijds George 
In der Maur), Frans Elferink (Elferink Orthopedie), Ivo Franssen en Ien 
Meijers (Penders Voetzorg), Franc van der Linden, Léon Hahn en Eric 
Steenbergen (Hanssen Footcare), Fred Lentjes (POM Nijmegen), Frans 
en Paul Buchrnhornen (Buchrnhornen), Marc van der Linden (A. van der 
Linden Orthopedie), Rob Verwaard (Wittekamp & Broos), Cees en Paul 
Veld (Veld Orthopedie) en Robert Dekker (Livit Orthopedie). Dankzij 
jullie inzet zijn ruim 500 vragenlijsten bij patiënten terecht gekomen. Het 
vakmanschap dat nodig is om een mooi paar orthopedische schoenen te 
maken werd me nog eens extra duidelijk toen ik van Ginus Nusteling een 
week mee mocht lopen bij OIM Orthopedie. Een week waarin ik iedereen 
van z’n werk heb gehouden en dankzij Raimond Nieboer zelfs een paar 
schoenen heb gemaakt.

Onderzoek was meestal leuk om te doen, maar het was vooral goed 
vol te houden dankzij de afleiding die mijn dagelijkse collega’s ver-
zorgden. In twee jaar parttime en twee jaar fulltime onderzoek heb ik 
veel kamergenoten en ‘buren’ gehad: Aline Vrieling, Bianca Nijhuis, 
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Carolin Curtze, Eva Jaarsma, Gerda Reinsma, Henk Meulenbelt, Ingrid 
de Jong, Jesse Verschuren, Juha Hijmans, Katie Golea Vasluian, Lauren 
Fortington, Lonneke Opsteegh, Marlies Bodde, Martin Stenekes, Mihai 
Bragaru en Sobhan Sobhani. Van het delen van informatie op nu.nl tot 
zinnige wetenschappelijke discussies, van slap geouwehoer tot hele 
goede gesprekken: stelling 10 vat het samen. And Lauren, I reckon this is 
the only English sentence of this thesis you have not read before publica-
tion.

Cojanne Kars. Toen ik terug kwam na zes maanden reizen had jij bijna 
1000 vragenlijsten omgezet van een stapel papier naar een SPSS database. 
Dat was de pikstart die iedere promovendus zichzelf zou wensen. Ik 
hoop dat je bij Otto Bock je eigen onderzoek op poten kunt zetten.

Dr. A.J. Berendsen, Dr. E. Schrier, en Drs. J.G. Smink, beste Annette, 
Ernst en Ans, jullie antwoorden, hulp, en adviezen zorgden ervoor dat 
een projectgroep vol kwantitatief geschoolde onderzoekers zonder enig 
probleem een kwalitatief onderzoek tot een goed einde kon brengen.

Dr. J.R. Georgiadis en Dr. R. Kortekaas, beste Janniko en Ruud. Jullie 
mogen in dit dankwoord niet ontbreken. Mijn eerste stappen op het ge-
bied van de wetenschap werden bij de afdeling Anatomie en Embryolo-
gie door jullie begeleid. En van de grote hoeveelheid waardevolle lessen 
van die periode profiteer ik nog steeds.

Het leven bestaat uit meer dan promotieonderzoek doen. Ik heb het 
geluk omringd te zijn door vele dierbare mensen, die mij soms op directe 
en oneindig vaak op indirecte wijze hebben geholpen. 

‘Ultimoat’n’. Hoe langer we afgestudeerd zijn en verspreid over Ne-
derland raken, hoe meer ik me realiseer wat een mooie groep we aan be-
wegingswetenschappen hebben over gehouden. Ik ben er van overtuigd 
dat vanavond niet de laatste keer is dat we ‘ouderwets’ in Groningen een 
biertje drinken. En Jeroen en Roel: zonder jullie had ik niet het lef gehad 
om zes maanden op reis te gaan. Mot, hai, ba: jo!

WoesteLanders. De unieke ervaring van een after-kamp-dip is iets dat 
iedereen meegemaakt zou moeten hebben. Dankzij jullie heb ik er vele 
gehad. De samenwerking van ‘Generatie 84’ was ook bij dit proefschrift 
ouderwets: Marieke de spelling, Simon de lay-out.

GD-ers. Ik heb er geen seconde spijt van gehad dat jullie me van korf- 
bal naar frisbee hebben gelokt. Toernooien (en ereplaatsen) verspreid 
over heel Europa, maar vooral de gezamenlijke liefde voor een stuk 
plastic waar je samen met medespelers en tegenstanders achteraan kunt 
vliegen.
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Pimpernellers. Thuiskomen na een dag werken is heerlijk als je de 
deur open doet en geuren zo uiteenlopend als de bewoners je al tegemoet 
komen.

Familie. De enige mensen waar ik niet aan hoef uit te leggen dat het 
alleen maar heel tof is als ik “weer iets van mijn familie” heb. Oma, zelfs 
nu ik in het Engels schrijf blijft u ontzettend geïnteresseerd alles vol-
gen. Beppe, ook nu nog vol warmte en liefde (vooral bij koffie en koek). 
‘Tante’ Feikje, het is geweldig hoe u sneller reageert op brieven dan de 
meeste mensen op e-mails. Tetsje en henk, jullie stimuleerden mijn inter-
esse in alles en leerden me te genieten van de kleine dingen en dat is niet 
alleen waardevol bij een promotieonderzoek. 

Djoeke, Groningen begon voor mij met onze maandagavonddiners. Ik 
vind het heel tof dat, ondanks je drukte en je eigen promotie, Groningen 
‘eindigt’ met jou als paranimf naast me.

Job, ooit paradeerden we over het kampterrein (met theedoeken om 
onze nek), nu doen we dat door het Academiegebouw (met een vlinder-
strikje om onze nek). Daartussen liggen talloze memorabele momenten.

Mariët, omdat je veel meer dan de liefste bent. Nu kunnen we samen, 
te beginnen vanuit Amsterdam, op weg naar nog veel meer moois.

Groningen, 2 februari 2011




