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Voorwoord 
 
Dit onderzoek naar het functioneren met een dwarslaesie startte tien jaar 
geleden tijdens mijn opleiding tot revalidatiearts. Op 17 februari 1994 vond 
op de oude afdeling Revalidatie van het AZG in het Transitorium de eerste 
onderzoeksvergadering plaats met een drietal begeleiders, later begeleidings-
commissie geheten. Gaandeweg is het project uitgegroeid tot een serieus 
promotieonderzoek. Er zijn veel mensen die mij bij het schrijven van dit 
proefschrift hebben gesteund, waarvoor ik hen hartelijk wil bedanken. 
Enkelen van hen wil ik in het bijzonder noemen. 
 
Professor Eisma, eerste promotor en mijn opleider. Beste Willem, jij bent de 
motor van dit project en hield het proces gaande door het afspreken van 
frequente vergaderingen waar jij, ook sinds je emeritaat nimmer ontbrak. Ik 
heb je vaderlijke adviezen ter harte genomen (en niet alleen ten aanzien van 
dit proefschrift). Ik heb het erg gewaardeerd dat je ook mijn twijfels over de 
voortzetting hebt gerespecteerd. Gelukkig kunnen we nu proosten op de 
goede afloop. 

Professor Groothoff, tweede promotor. Beste Johan, zonder jouw 
onvoorwaardelijke steun en heldere ideeën had ik het nooit gered. Je hebt 
inmiddels al heel wat dokters tot wetenschap gestimuleerd. Ik bewonder je 
enthousiasme en werklust, maar ook je humor en relativeringsvermogen. 
Heel veel dank voor al die keren dat ik je thuis mocht bellen. 

Dineke Mulder, revalidatiearts dwarslaesieteam. Beste Dineke, hoewel je 
zelf bescheiden bent over jouw bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, 
heb je mij tien jaar inhoudelijk bijgestaan. Jouw rol van referent kent het 
huidige promotiereglement niet meer. Dat maakt jouw aandeel minder 
zichtbaar, maar niet minder belangrijk, daarvoor uiteraard veel dank. 

Roy Stewart, statisticus. Beste Roy, vooral in de eindfase van het 
onderzoek bleek jij onmisbaar. Met of zonder Karlijn kwam ik bij je langs 
voor uitleg over statistische analyses en altijd bleef je opgewekt. Je bent nog 
steeds niet helemaal van me af, maar voor nu alvast bedankt. 

Professoren Ten Duis, Lankhorst en Sanderman, hooggeleerde heren van 
de beoordelingscommissie. Bedankt voor uw bereidheid en tijd om dit 
proefschrift te beoordelen. 
 



Het dwarslaesieteam van Beatrixoord registreerde jarenlang zeer gedisci-
plineerd gegevens in het dwarslaesieregistratiesysteem RIS/DIS in het kader 
van een landelijk project. Het schiep voor mij de gelegenheid om onderzoek 
uit te voeren met behulp van de geanonimiseerde Groningse gegevens. Ik wil 
de heer Coen Homan als lokale coördinator van het RIS/DIS project en alle 
trouwe dataleveranciers van het dwarslaesieteam bedanken voor de mij 
geboden mogelijkheden.  

Met Johan Groothoff in de begeleidingscommissie was een vervolg-
onderzoek naar het arbeidsfunctioneren van mensen met een dwarslaesie een 
logische keuze. Er was al voorwerk verricht aangezien ik de vragenlijst 
Arbeidshandicap kon worden gebruiken, ontwikkeld door de heer Frank 
Andries van TNO Arbeid, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben.  

Dr. Tanneke Schoppen, jij hebt als AGIKO baanbrekend werk verricht, 
waarvan jij nadrukkelijk ook anderen wilde laten profiteren. Naast jouw 
vragenlijst was ook de promotiemap een heel handig hulpmiddel. Bedankt 
voor je hulp.  

Dr. Marcel Post wil ik bedanken voor de inspiratie die zijn proefschrift 
bood, vooral wat betreft subjectieve ervaringen van patiënten.    

Professor Derick Wade, thank you for your inspiring ideas in your 
Editorials in Clinical Rehabilitation. 

Collega stafleden, assistenten en teamgenoten van het Centrum voor 
Revalidatie, bedankt voor jullie steun en begrip voor het feit dat dit 
proefschrift mijn prioriteit had de afgelopen tijd.  
 
Aan alle oud-revalidanten van Beatrixoord, die bereid waren de vragenlijst 
in te vullen ben ik veel dank verschuldigd. Een deel van hen heeft al aan 
meerdere onderzoeken medewerking verleend en bleek hiertoe ook ditmaal 
bereid. Zonder hen had dit onderzoek niet kunnen slagen. 

Gilian Scheven, via Pauline Habers, activiteitentherapeut van het 
dwarslaesieteam, kwam ik met jou in contact. Met het schilderen vind jij een 
manier om om te gaan met de diabetes en de dwarslaesie die je op 5-jarige 
leeftijd kreeg. Ik wil je enorm bedanken voor het feit dat je dit bijzondere 
schilderij afstond als omslag voor het boekje. 

Aly Pepping, zonder jou was het proefschrift niet zo mooi geworden. 
Ton Heuvelmans, reuze bedankt voor het corrigeren van het Engels op 

die warme zomerdagen.  
 

Lieve Annelies Bollen en Barbara Ivanyi, mijn paranimfen. Ik ben zeer 
vereerd dat jullie aan mijn zijde staan. Ik ben heel trots op onze 
vriendschappen, die stammen uit onze assistententijd én vrijgezellenperiode. 
We wandelden veel op weekenddagen en gingen samen op vakantie. 
Bedankt voor jullie aanmoedigingen in al die jaren! 

Lieve Otje, dit proefschrift is uiteraard aan jou opgedragen. Mijn 
wetenschappelijke belangstelling heb ik van jou. Mijn eerste artikel heb je 
gecorrigeerd en ik voel me nog steeds gesteund door jouw waardering. Ik 
ben blij dat je op de een of andere manier met ons verder leeft.  



Lieve Josje, jouw liefde voor de Engelse taal heeft het voor mij veel gemak-
kelijker gemaakt om in het Engels te denken en te schrijven. 

Lieve Lotte, Sanne, Jurre, Wisse en de zich uitbreidende aanhang. Jullie 
zullen vaak niet hebben begrepen wat ik daar boven allemaal deed. Ik was 
niet met werk bezig, maar met mijn hobby. Wij zijn een bijzonder gezin 
geworden. Bedankt voor de warme vriendschap die we in de afgelopen jaren 
samen hebben opgebouwd. Ik ben trots op jullie. 

Lieve Karlijn, dankzij jou is dit proefschrift toch nog afgekomen. Jouw 
komst heeft me de stimulans en structuur geboden om eens even door te 
pakken. Ik heb hard kunnen werken in alle uurtjes dat jij lekker in het 
kamertje naast mij lag te slapen.  

Lieve Hans, met jou zijn al veel dromen uitgekomen. Dit was er kennelijk 
ook een. Ik beloof je meer tijd te gaan besteden aan huis en tuin en ik 
verheug me op de volgende 300 dingen die we samen gaan doen.  
 
 
Marleen Schönherr  
Thesinge, oktober 2003 
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