
 

 

 University of Groningen

Beyond the joint
Rienstra, Wietske

DOI:
10.33612/diss.166905204

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:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Rienstra, W. (2021). Beyond the joint: Measurement and treatment of sensitisation in patients undergoing
total knee of hip arthroplasty. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.
https://doi.org/10.33612/diss.166905204

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://doi.org/10.33612/diss.166905204
https://research.rug.nl/en/publications/c0c35386-10a2-4f85-8d98-4945da34e42a
https://doi.org/10.33612/diss.166905204




Dankwoord



174

Beyond the Joint

Hier ligt dan echt mijn proefschrift; het is klaar. Tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik moet eerlijk 
zeggen dat er verschillende momenten zijn geweest waarop ik dacht dat ik deze klus niet tot het 
huidige einde zou gaan brengen. Niemand kan zoiets alleen doen en over de jaren heb ik altijd 
belangrijke steun ervaren van vele mensen die (in welke vorm dan ook) betrokken waren bij het tot 
stand komen van dit proefschrift. Hen allen wil ik hier graag bedanken; een aantal in het bijzonder.

Allereerst natuurlijk de patiënten die hebben deelgenomen aan de verschillende studies. Zonder 
hun inzet is het onmogelijk om klinisch onderzoek te doen. Zij helpen de zorg vooruit; zonder hen 
was dit proefschrift er niet geweest! 

Prof. dr. S.K. Bulstra, Sjoerd, mijn eerste promotor. Het grootste deel van de tijd was je op afstand, 
maar je voelde voor mij altijd dichtbij en op de juiste momenten was je er. Je bent een inspirerende 
persoon met je niet aflatende interesse en nieuwsgierigheid, altijd enthousiast en op de hoogte. 
Dank voor alle kansen en steun die je me hebt geboden en voor je begrip.

Mijn tweede promotor, dr I. Van den Akker-Scheek, beste Inge. Jij stond aan de bakermat van 
mijn wetenschappelijke loopbaan. Ik herinner me nog hoe ik mijn wetenschappelijke stage deed in 
het Martiniziekenhuis toen jij zwanger was van je eerste kindje. Het lijkt al zo lang geleden! Mede 
door jouw begeleiding kwam het tot mijn eerste publicatie. Mede dankzij jou raakte ik betrokken 
bij het enorme project waar Tim aan begonnen was. Je bent altijd betrokken en laagdrempelig 
benaderbaar gebleven. Ook al zat je op een gegeven moment tijdelijk in Schotland, je voelde altijd 
dichtbij. Jouw rust en scherpe blik hield mij op koers als ik dreigde af  te dwalen in statistische of  
methodologische chaos. Ik hoop dat we in de toekomst kunnen blijven samenwerken. 

Mijn derde promotor, dr. M. Stevens, beste Martin. Ik weet nog dat ik je kamer binnen struinde 
met de vraag of  je ook promotie-onderzoek voor me had, want ik vond onderzoek doen wel 
interessant. Dat was niet direct voorhanden, maar je wist dat Tim wel een helpende hand kon 
gebruiken. De rest is geschiedenis. Dank voor al je vertrouwen en betrokkenheid. Jouw deur 
staat letterlijk altijd open en je ziet altijd mogelijkheden en oplossingen. Je houdt niet van wollig 
taalgebruik en zegt volgens mij altijd wat je ergens van vindt. Wat ik het meeste in je waardeer is 
dat je het ook gewoon zegt als je vindt dat een stuk goed op papier staat, iets wat als beginnende 
wetenschapper heel opbouwend is om te horen. Jij en Inge vullen elkaar aan en samen zijn jullie 
de beste wetenschappelijke begeleiders die ik me kan voorstellen. 

Leden van de leescommissie, Prof. Dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, Prof. Dr. C.K. van der Sluis en 
Prof. Dr. R.L. Diercks, hartelijk dank voor het beoordelen van dit proefschrift.

Graag wil ik ook het reumafonds (ReumaNederland) bedanken voor hun subsidie die het 
mogelijk maakte om de onderzoeken op te zetten die dit proefschrift vormgaven. Tevens wil ik de 
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Nederlandse Orthopedische Vereniging en stichting ARGON bedanken.

Tim, op het moment dat ik dit schrijf  ben jij net 3 maanden geleden zelf  gepromoveerd. In 
Covid tijd, dus met een select publiek. Met het voltooien van mijn proefschrift is het DOA-tijdperk 
eindelijk ten einde gekomen. Dank voor al je inspanningen en je doorzettingsvermogen. 

Roy, bedankt voor je ondersteuning in de vaak troebele wateren van de statistiek… met name de 
mixed models.

Alle orthopeden, arts-assistenten en al het ondersteunend personeel van de orthopedie van het 
UMCG, Martiniziekenhuis Groningen en Medisch Centrum Leeuwarden wil ik bedanken voor 
hun inzet voor de DOA-studie, in welke vorm dan ook. In het bijzonder Baukje Dijkstra, dank 
voor al je logistieke ondersteuning.

Els en Yvonne van het stafsecretariaat orthopedie, dank voor alle gezelligheid en het meeleven over 
de jaren. Het was altijd fijn om even bij jullie te kunnen buurten.

Ook wil ik alle studenten bedanken die middels hun stages hebben bijgedragen, Frans, Rene, Bram 
& Bram, dank voor jullie inzet!

Kamergenootjes van het ‘onderzoekshok’ van de orthopedie, Tim, Jasper, Anton, Louren, Annet. 
Het lijkt al een eeuwigheid geleden maar ik weet nog dat het 2 bijzonder gezellige jaren waren als 
onderzoeker bij de orthopedie. Een aangename afwisseling van het klinische werken. Dank voor 
alle gezelligheid.

Dan is daar de revalidatiegroep, alle revalidatieartsen en arts-assistenten. Ik heb m’n plek gevonden 
mede dankzij jullie allemaal. Corry en Henk, dankzij jullie steun en vertrouwen was het voor mij 
mogelijk om verder te werken aan dit project en het tot een bevredigend einde te brengen. Dank 
voor alles, dank dat jullie me een kans hebben gegeven om na een moeilijke tijd aan een nieuwe 
opleiding te mogen beginnen. Mede aios revalidatie, dank voor alle gezelligheid, maar ook alle 
onderlinge steun die ik ervaar. Er wordt nogal wat lief- en leed gedeeld in onze groep!

Els en Sietke, paranimfen, jaargenootjes, vriendinnen. Dank voor alle inspiratie die jullie me 
geven. We zijn alle drie heel verschillend, maar toch ook wel een beetje hetzelfde. Els: ik kan je nog 
steeds aanraden om ook nog eens zo’n boekje als dit te schrijven :).

Al mijn lieve vrienden en vriendinnen, bedankt dat jullie in mijn leven zijn. Jullie hebben me de 
afgelopen jaren nogal eens over het onderzoek gehoord en me gesteund door dik en dun. De 
afgelopen tijd is wijn en bier steeds vaker alcoholvrij geworden en Covid zorgt dat we steeds vaker 
digitaal spelletjes doen en bijkletsen, maar ook dit gaat weer voorbij! 
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Lieve schoonfamilie, Afke en Paco met de hele piraten-bende, Jelle, Silke en kleine Douwe. Dank 
voor alle reuring en avonturen die jullie altijd met je meebrengen. Jullie zijn een frisse wind in mijn 
leven.

Geke, leave skoanmem, dank voor je wijze raad en het luisterende oor als ik er weer eens niet 
uitkom. Jij hebt zelf  al zoveel meegemaakt en gezien dat je vaak een mentor voor me bent. Maar 
daarnaast natuurlijk ook een hele leave beppe voor Brecht!

Heit en Mem, dank voor alles dat jullie me (mee)gegeven hebben. Jullie hebben me grootgebracht 
met de mentaliteit dat je gewoon goed je best moet doen, meer kun je niet. Vaak verwonderen 
jullie je over mijn belevenissen, altijd hebben jullie geduld en een luisterend oor. Maar bovenal 
hebben jullie me altijd het gevoel van een warme en stabiele basis gegeven.

Rients, lief  broertje. Als ik me weer eens druk om iets maak dan ben jij er om me aan te kijken 
met dat lachje van ‘wat maak je alles weer nodeloos ingewikkeld voor jezelf, het komt allemaal wel 
goed’. Jouw rust en stabiliteit helpen mij dan. Als ik lekker een middag met jou heb zitten gamen 
kan ik er daarna weer tegenaan!

Sjoerd en Brecht, jullie komen natuurlijk op de eerste- en de laatste plek. Sjoerd, je bent er 
onvoorwaardelijk voor me en je vindt me volgens mij goed zoals ik ben, ondanks al m’n gemopper. 
Je bent een inspirator met je tomeloze enthousiasme en een echt mensen-mens. Maar ook een 
analyticus en je vindt computers leuk, iets waar ik keer-op-keer dankbaar gebruik van maak. Ik 
hou van je en ik vind je geweldig! 

Brecht, je bent prachtig. Je ontdekt de wereld, probeert uit en verbaast je. Kortom, je doet maar 
wat, en wij eigenlijk ook…
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