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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Patiënten die een grote buikchirurgie ondergaan hebben een hoog risico op postoperatieve 

complicaties. Telemonitoring is het draadloos monitoren van patiënten in het ziekenhuis of thuis 

en zou mogelijk patiëntuitkomsten na een operatie kunnen verbeteren en ziektekosten kunnen 

verlagen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het vroegtijdig opmerken van postoperatieve 

achteruitgang, zoals het krijgen van koorts. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van het huidige 

bewijs van de effectiviteit van telemonitoring rondom een operatie op de uitkomsten na een 

grote buikoperatie. Van de 2958 gevonden artikelen die gepubliceerd zijn tussen januari 

2009 en maart 2021, voldeden 10 artikelen aan de inclusiecriteria. Deze artikelen beschrijven 

9 studies met een interventie- en een controlegroep. In totaal ontvingen 1219 patiënten 

telemonitoring en nog eens 1219 patiënten alleen de gebruikelijke zorg. Telemonitoring 

bestond uit postoperatieve monitoring van vitale gegevens, zoals hartslag, met draagbare 

sensoren (n=3) of monitoring van postoperatief herstel, zoals symptomen, door middel van 

websites (n=3), mobiele applicaties (n=2) of e-mail (n=1). De beschreven klinische uitkomstmaten 

waren gerelateerd aan de duur van de ziekenhuisopname (n=4), duur van het herstel (n=3), 

heropnames (n=4), postoperatieve complicaties (n=4), en ziekenhuisbezoeken (n=2). De duur 

van het herstel, gemeten als de tijd tot volledige mobilisatie en terugkomst op werk, was 

significant lager in de groep die telemonitoring ontving. Patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten 

(PROMs) waren fysiek en mentaal welzijn (n=3), pijn (n=4), herstel (n=2) en zelfeffectiviteit (n=2). 

Alle patiënt-gerapporteerde pijnscores waren significant lager in de telemonitoring groep 

op 2 of 6 weken na de operatie, maar dit verschil werd kleiner (niet significant) gedurende 

de follow-up. Twee artikelen beschreven financiële uitkomstmaten waarbij voornamelijk de 

maatschappelijke kosten lager waren in de telemonitoring groep. Hoewel deze resultaten 

veelbelovend zijn, is het bewijs van de effectiviteit van perioperatieve telemonitoring nog 

mager. Gebruik van technologie van hoge kwaliteit, optimalisatie van adoptie bij eindgebruikers 

en ontwikkeling van geschikte implementatie strategieën zouden de effectiviteit en het 

gebruik van telemonitoring kunnen vergroten.

Om deze aspecten te onderzoeken, was het doel van dit proefschrift om de kwaliteit van 

beschikbare monitoringtechnologie te evalueren (deel I), haalbaarheid bij chirurgische 

patiënten in kaart te brengen (deel II) en monitoringsstrategieën voor klinische toepassing 

te ontwikkelen (deel III).

Deel I - Kwaliteit van monitoring technologie
Draagbare sensoren maken continue draadloze monitoring van vitale gegevens en fysieke 

activiteit mogelijk, zowel in het ziekenhuis als thuis. Informatie over de technische prestatie 

van draagbare sensoren voor het meten van vitale gegevens tijdens dagelijkse activiteit en 

in een klinische setting zou bekend moeten zijn voordat deze sensoren gebruikt worden in 

klinische besluitvorming.
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minuut. Deze overschatting was nog groter voor gemiddelde ademhalingsfrequenties van >16 

ademhalingen/minuut. SpO2 en temperatuur werden onderschat met gemiddeld 2,9% en 1,3ºC 

respectievelijk. Implicaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek gingen over het verbeteren 

van meettechnologie, ontwikkeling van alarmcriteria voor het detecteren van postoperatieve 

achteruitgang en beoordelen van haalbaarheid op de chirurgische verpleegafdelingen.

Deel II - Haalbaarheid bij chirurgische patiënten
Als onderdeel van deze vervolgstappen gaat deel II over de haalbaarheid van telemonitoring 

bij chirurgische patiënten. In Hoofdstuk 5 werd de haalbaarheid van eHealth interventies in 

de oudere chirurgische populatie onderzocht in een systematisch review van prospectieve 

observationele en interventie studies die gepubliceerd zijn tussen januari 1999 en juli 2019. 

Na het screenen van 1569 artikelen voldeden 7 artikelen aan de inclusiecriteria die in totaal 

223 patiënten van 65 jaar of ouder beschreven. Uitkomstmaten voor haalbaarheid waren 

bruikbaarheid (n=3), tevredenheid (n=3), acceptatie (toestemmingsratio n=4 en deelname ratio 

n=1), compliantie met de interventie (n=4), studie voltooiingspercentage (n=4) en voordelen en 

barrières (n=3). Resultaten lieten zien dat 89% tot 95% van de deelnemers de telemonitoring 

interventie makkelijk te gebruiken vonden met een score van 4,1 van de 5 voor bruikbaarheid 

en 8,2 van de 10 voor tevredenheid. Patiënten noemden het gevoel van empowerment 

door de mogelijkheid tot zelfmonitoring als voordeel en de tijdsinvestering en technische 

problemen als barrières. Het werd geconcludeerd dat oudere chirurgische patiënten eHealth 

haalbaar vonden. Toekomstige haalbaarheidsstudies in deze populatie zouden duidelijke 

uitkomstmaten moeten gebruiken en patiëntkarakteristieken moeten includeren om de 

generaliseerbaarheid voor oudere patiënten te verhogen.

Vervolgens werd een prospectieve observationele pilot studie uitgevoerd om de haalbaarheid 

en patiënt ervaringen met perioperatieve telemonitoring te onderzoeken, zowel thuis als 

in het ziekenhuis, bij patiënten die grote buikchirurgie ondergingen (Hoofdstuk 6). Van 

geïncludeerde patiënten werd verwacht dat ze ten minste twee weken op de wachtlijst 

zouden staan. Ze ontvingen telemonitoring vanaf inclusie tot 30 dagen na de operatie. 

Telemonitoring bestond uit het dragen van een sensor overdag en beantwoorden van vragen 

over welzijn (experience sampling, zoals hoeveel pijn iemand op dat moment ervaart) twee 

keer per dag in een applicatie op een tablet. In totaal werden 23 patiënten geïncludeerd met 

een mediane leeftijd van 68 jaar (interkwartielbereik van 61-72 jaar). Alle patiënten werden 

preoperatief thuis gemonitord en respectievelijk 19 en 16 van de 23 postoperatief in het 

ziekenhuis en thuis. De deelnameratio was 54,5% en het voltooiingspercentage was 69,6%. 

Compliantie was hoog voor het dragen van de sensor van 94,7% van de dagen preoperatief 

thuis tot 100% postoperatief in het ziekenhuis, en voor experience sampling van 66,7% tot 

85,8% postoperatief in het ziekenhuis en thuis, respectievelijk. Wekelijkse tevredenheid was 

hoog met een mediane score van 5 van de 5 voor het dragen van de sensor en experience 

sampling zowel preoperatief als postoperatief. Redenen voor extra contactmomenten 

Allereerst is een prospectieve cohort validatie studie uitgevoerd om de beschikbaarheid, 

accuraatheid en validiteit van vitale gegevens gemeten door beschikbare draagbare sensoren 

te bepalen in Hoofdstuk 3. De onderzochte sensoren waren de Everion (gedragen om de 

arm), de VitalPatch (gedragen op de borst) en de Fitbit Charge 3 (gedragen om de pols). In 

een gesimuleerde thuisomgeving doorliepen vrijwilligers een gestandaardiseerd protocol van 

57 minuten dat bestond uit 6 activiteitenclusters: rusten, lopen, ademhalen, huishoudelijke 

klusjes, fietsen op een ergometer en herstel naderhand. Vrijwilligers droegen de sensoren 

en referentie-apparatuur voor de draadloze en continue metingen van het hartritme (HR), 

ademhalingsfrequentie (AF), zuurstofsaturatie (SpO2) en temperatuur. Twintig vrijwilligers 

werden geïncludeerd met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar (bereik 20-74 jaar). De resultaten 

lieten zien dat de beschikbaarheid van data en accuraatheid van alle sensoren varieerde tussen 

de verschillende activiteiten. De accuraatheid van HR was over het algemeen hoog voor alle 

draagbare sensoren, behalve tijdens het lopen (mediane absolute percentages error van 

13,4-23,4%). De VitalPatch heeft HR, AF en temperatuur met de hoogste beschikbaarheid van 

data, accuraatheid en validiteit van de geteste sensoren gemeten. De Everion had een lagere 

beschikbaarheid van data voor AF en SpO2 en een lagere accuraatheid voor HR, AF, en SpO2 

tijdens de actievere clusters. Daarnaast onderschatte de Everion HR met 4,2-5,3 slagen/minuut 

en SpO2 met 1-1,1%, en de Everion overschatte temperatuur met 2,7-2,9ºC. Het gemiddelde 

verschil voor het meten van AF door de Everion werd groter bij ademhalingsfrequenties 

onder de 15 en boven de 20 ademhalingen/minuut. Fitbit had de laagste beschikbaarheid 

van data en accuraatheid van HR van de drie sensoren en onderschatte HR met 11,4 slagen/

minuut. De potentie van deze sensoren voor het meten van vitale gegevens bij patiënten 

hangt verder af van de klinische toepassing en de acceptabele accuraatheid en mogelijkheid 

om trends te monitoren voor klinisch gebruik. De optimale frequenties voor dataopslag, 

filteringstrategieën, verdere afname van verstoringen door beweging en de kwaliteit tijdens 

langer durende metingen in patiënten zullen verder moeten worden onderzocht. 

Ondertussen is de prestatie van één van de draagbare sensoren onderzocht in vergelijking 

met routine verpleegkundige metingen op de chirurgische verpleegafdeling in Hoofdstuk 

4. Dit was onderdeel van een prospectieve observationele cohort studie met patiënten die 

grote buikchirurgie ondergingen. Negentien patiënten droegen de Everion sensor overdag 

tijdens de opname op de verpleegafdeling voor het meten van HR, AF, SpO2 en temperatuur 

met een frequentie van eens per 10 seconden. Na het voorbewerken van de sensormetingen 

en het paren van de data, waren het aantal geïncludeerde dataparen voor HR 277 van de 564 

verpleegkundige metingen (49,1%), 267/549 (48,6%) voor AF, 92/567 (16,2%) voor SpO2 en 

255/564 (45,2%) voor temperatuur. Resultaten lieten zien dat HR een middelmatige relatie had 

met verpleegkundige metingen (herhaalde-metingen correlatie coëfficiënt rrm=0,53) en AF, 

SpO2 en temperatuur hadden lagere correlatie coëfficiënten (respectievelijk rrm=0,004, rrm=0,44 

en rrm=0,18). Het gemiddelde verschil tussen Everion en verpleegkundige metingen voor 

HR was klein (1 slag/minuut), terwijl AF overschat werd met gemiddeld 4,6 ademhalingen/
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De resultaten in dit proefschrift benadrukken dat hoge kwaliteit van monitoringtechnologie, 

evaluatie van haalbaarheid en monitoring strategieën nodig zijn voordat telemonitoring wordt 

geëvalueerd of gebruikt in de klinische praktijk. Hoofdstuk 8 bediscussieert de belangrijkste 

resultaten en verdere aanbevolen stappen richting klinische toepassing van perioperatieve 

telemonitoring.

tussen onderzoekers en patiënten of patiëntvertegenwoordigers waren de afwezigheid van 

doorgekomen sensor data (51/96, 53,1%), technische problemen (22/96, 22,9%), ongemak 

van de patiënt (12/96, 12,5%) of onzekerheid van de patiënt (11/96, 11,5%). Patiëntervaringen 

vanuit een eindevaluatie vragenlijst bij 17 patiënten liet een algemene tevredenheidsscore 

zien van 9 van de 10 voor zowel het dragen van de sensor als experience sampling. Van alle 

patiënten zou 94,1% telemonitoring zeker gebruiken en 88,2% zou het zeker aan anderen 

aanbevelen. Positieve ervaringen waren dat het weinig moeite kostte en het gemak van 

het dragen van de sensor. De grootste barrières voor deelname aan en het voltooien van 

de studie waren terugkerende technische problemen en operatie-gerelateerde mentale 

belasting. Training en technische support voor patiënten, familieleden en zorgpersoneel is 

tijdrovend, maar is noodzakelijk voor toepassing in de klinische praktijk.

Deel III - Monitoringsstrategieën voor klinische toepassing
Deel III focust op meetinstellingen en toepassingsstrategieën voor perioperatieve 

telemonitoring. Preoperatieve monitoring wordt nauwelijks gedaan in de klinische praktijk 

en literatuur over telemonitoring voor een operatie is schaars. Het doel van Hoofdstuk 

7 was om te bepalen wanneer en hoe lang patiënten gemeten zouden moeten worden 

om betrouwbare waarden te krijgen voor HR (hartritme), dagelijkse stappen en PROMs 

voor een operatie. In de prospectieve observationele pilot studie droegen patiënten een 

sensor tijdens de wakkere uren en rapporteerden ze PROMs (pijn, angst, vermoeidheid, 

misselijkheid) op een tablet twee keer per dag. Twintig geïncludeerde patiënten waren 

gepland voor grote buikchirurgie en zijn thuis gemonitord gedurende gemiddeld 25 dagen 

(mediaan; interkwartielbereik, 18-45 dagen) voor de operatie. Intra-class correlatie coëfficiënten 

(ICC) tussen de individuele referentie waarden van de gehele preoperatieve periode en de 

gemiddelde waarden op de eerste dag van telemonitoring waren 0,91 voor HR, 0,71 voor 

dagelijkse stappen en 0,86 of hoger voor PROMs. De dag voor de ziekenhuisopname had 

een betrouwbaarheidscoëfficiënt van 0,76 voor HR, 0,71 voor stappen en 0,92 tot 0,99 voor 

PROMs. ICC waarden van willekeurig geselecteerde meetperioden werden hoger bij het 

verlengen van de continue tijdsperiode van 0,68 tot 0,99 voor HR en dagelijkse stappen. Een 

ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval van ten minste 0,75 werd gezien na drie 

dagen metingen. ICC’s van willekeurig geselecteerde PROM metingen waren 0,89 tot 0,94. 

Op basis van de resultaten van deze pilot studie lijkt een periode van drie opeenvolgende 

dagen genoeg om betrouwbare waarden te verkrijgen voor HR en dagelijkse stappen van 

iemand voor een operatie. PROMs hadden een goede tot excellente betrouwbaarheid op 

iedere dag, inclusief de eerste dag van telemonitoring en de dag voor ziekenhuisopname.

Of en hoe telemonitoring van vitale gegevens, fysieke activiteit en welzijn voor een operatie 

thuis gebruikt kan worden om uitkomsten na een operatie te verbeteren moet verder 

onderzocht worden, bijvoorbeeld als onderdeel van prehabilitatie of persoonlijke monitoring 

van herstel na een operatie.
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KORTE SAMENVATTING
Patiënten die een grote buikoperatie ondergaan hebben een hoog risico op complicaties. 

Telemonitoring is het op afstand monitoren van patiënten, bijvoorbeeld het meten van vitale 

gegevens zoals hartritme met draagbare sensoren om verslechtering na een operatie eerder 

op te merken. Het bewijs voor de meerwaarde van telemonitoring rondom een operatie op het 

herstel of de zorgkosten is echter nog minimaal. Dit komt mogelijk door gebrekkige kwaliteit 

van de gebruikte techniek. Ook moet het gebruik haalbaar zijn voor patiënten en weten we 

nog niet hoe vaak en wanneer we moeten meten rondom een operatie. Dit proefschrift laat 

zien dat drie beschikbare draagbare sensoren verschillen in hoe goed ze vitale gegevens 

(hartritme, ademhalingsritme, zuurstofgehalte in het bloed en temperatuur) kunnen meten 

tijdens dagelijkse activiteiten bij vrijwilligers. Daarnaast waren de metingen minder goed 

tijdens actievere taken zoals lopen. Bij patiënten op de chirurgische verpleegafdeling werd 

alleen het hartritme middelmatig goed gemeten door een draagbare sensor ten opzichte van 

de verpleegkundige. Evaluatie van haalbaarheid liet zien dat het dragen van een sensor en 

het beantwoorden van dagelijkse vragen over welzijn in een app rondom een operatie goed 

werd nageleefd. De patiënt-tevredenheid was hoog. Daarentegen waren de mentale belasting 

van de operatie en herhaalde technische problemen belemmeringen voor deelname. Verder 

bleek dat een periode van drie opeenvolgende dagen genoeg is om een betrouwbare 

schatting te kunnen maken van iemands hartritme of aantal dagelijkse stappen voor een 

operatie met een draagbare sensor. Dit proefschrift biedt verder bruikbare aanbevelingen 

richting klinische toepassing van telemonitoring rondom een operatie.
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DANKWOORD
Toegekomen aan het laatste (en volgens menigeen leukste) deel van mijn proefschrift is het 

tijd om een aantal woorden te richten aan de mensen die hebben bijgedragen aan het tot 

stand komen ervan. Door iedereen die in de afgelopen 3,5 jaar betrokken is geweest bij mijn 

werkzaamheden en daarbuiten kijk ik terug op een zeer waardevolle, leerzame en bovenal 

gezellige periode. 

Allereerst wil ik prof. dr. J.P.P.M. de Vries bedanken. Beste Jean-Paul, ik ben je erg dankbaar 

dat je me zonder twijfel de kans hebt gegeven deze uitdaging samen aan te gaan. We 

hadden aan het begin niet verwacht dat er nog zoveel hordes waren die genomen moe(s)ten

worden. Je visie en pragmatische aanpak hebben me een goede start gegeven en je snelle 

reacties op e-mails en stukken heeft het tempo er goed ingehouden. Ik denk met veel 

plezier terug aan de autoritjes naar Enschede; lekker vlot rijden over de N36 en ondertussen 

plannen smeden voor toekomstige studies. Het is bewonderenswaardig hoe je alles weet 

te combineren en toch tijd vrij maakt voor je promovendi. Ook waardeer ik je steun voor 

nevenactiviteiten en voor het kunnen vervolgen van dit onderwerp binnen het UMCG. Ik 

kijk uit naar onze verdere samenwerking en wie weet ooit nog een gezamenlijk journal voor 

medisch-technisch onderzoek?

Dr. ir. M. Tabak, beste Monique, wat heb ik veel aan jou gehad. Bedankt dat je altijd de tijd 

nam om te luisteren en actief mee te denken over inhoudelijke of tekstuele vraagstukken 

tijdens onze tweewekelijkse afspraken en daarbuiten. Ik vind het inspirerend hoe je ondanks 

je drukke agenda op de juiste momenten wist te vragen hoe het gaat, en dat zelfs digitaal. 

Zonder jou had ik ook heel wat relevante literatuur, theorieën en tijdschriften gemist. De 

tweewekelijkse afspraken in Enschede (pre-COVID) waren erg waardevol en door jou voelde 

ik me extra betrokken bij de vakgroep op de UT. Hopelijk kunnen we in de toekomst samen 

blijven werken. 

Dr. R.C.L. Schuurmann, beste Richte, bedankt voor je begeleiding. Je hebt me goed op weg 

geholpen door vele spar-sessies en het vinden van de weg binnen het UMCG. Je ideeën 

en suggesties hebben me meer dan eens dingen van een andere kant laten bekijken. Het 

was vast niet altijd makkelijk om een stel eigenwijze vrouwen te begeleiden, maar je hebt 

je goed staande weten te houden. Veel succes in je verdere carrière.

 

Prof. dr. ir. H.J. Hermens, beste Hermie, wat leuk dat je ondanks het naderende einde van je 

carrière als professor onderdeel bent geweest van mijn promotieteam, hoewel… einde? Veel 

dank voor de interessante gesprekken en je out-of-the-box ideeën en links naar andere actuele 

zaken uit het onderzoeksgebied. Het is altijd gezellig om je te spreken en indrukwekkend 

met hoeveel nieuwe plannen je altijd bezig bent. Je enthousiasme werkt aanstekelijk.
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Mijn dank is groot voor alle patiënten die mee hebben gedaan aan het onderzoek tijdens de 

spannende en onzekere periode rondom een grote operatie. Van tevoren de onderzoeker 

thuis ontvangen, dag in dag uit een sensor dragen zonder daar zelf direct baat bij te hebben 

en gebeld worden als er iets niet goed lijkt te gaan; ga er maar aan staan.

Dr. R.P.H. Bokkers, beste Reinoud, veel dank voor je interesse in dit onderwerp en je hulp 

bij het eerste review.

Collega’s van de afdeling Chirurgie; veel dank voor de open houding, de tijd die jullie hebben 

genomen om me dingen te leren en jullie enthousiasme voor innovaties in het vak. Dr. F.A. 

IJpma, beste Frank, je eerste keer videobellen (eindelijk na je jarenlange geloof hierin!) kan 

ik me nog goed herinneren, waarbij jij druk met je armen in de lucht zat te zwaaien met 

een patiënt op een klein schermpje voor je die dankbaar was dat ze hiervoor niet naar het 

UMCG hoefde te komen. Ook altijd leuk als je weer ergens een student had opgediept die 

je de kans wilde geven om onderzoek te doen of als je aansloot als er iets gezelligs werd 

georganiseerd. Je inzet voor TG’ers wordt zeer gewaardeerd en je passie voor onderzoek 

is inspirerend.

Prof. dr. J.M. Klaase, beste Joost, met name in het begin van mijn promotietraject hebben 

we veel contact gehad en zagen we allebei een mooie kans voor draagbare sensoren in 

prehabilitatie. Ik heb hierin veel van je kunnen leren en vond het altijd leuk om mee te gaan 

naar een regionale bijeenkomst en als je weer eens relevante literatuur doorstuurde. Wat 

mij betreft gaan we dit in de toekomst zeker nog weer oppakken! Beste dr. C. Buis, beste 

Carlijn, door jouw contacten zijn we terecht gekomen bij onze eerste sensor die we eerst 

samen uitvoerig hebben getest. Konden we nu eens echt inzichtelijk maken hoe druk je 

altijd bent. Je ziet overal mogelijkheden en bent altijd goed gehumeurd. Bedankt voor de 

prettige samenwerking.

Prof. dr. B.L. van Leeuwen, beste Barbara, veel dank dat ik betrokken mocht zijn bij een 

grote subsidieaanvraag waarvoor je zelfs bijeenkomsten bij je thuis hebt georganiseerd. Ik 

heb hier veel van geleerd en zal je missie voor waardegedreven zorg meenemen in mijn 

toekomstige werk. Dr. K. Havenga, beste Klaas, wat heeft het de studie leuker gemaakt door 

ambassadeurs als jij. Op de poli tegen je collega zeggen dat “de patiënt echt mee moet 

doen want dit is zo’n leuke studie”. Hopelijk gaan we dit onderzoek vervolgen en gaan je 

patiënten er uiteindelijk baat bij hebben.

Collega’s van de poli Oncologie 2, bedankt voor de hulp bij het includeren van patiënten, 

de tijdelijke samenwerking bij de prehabilitatie poli en de bijdrage aan de implementatie 

van het videobellen. 

Geachte leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. J.M. Klaase, prof. dr. S.C.E. Klein 

Nagelvoort-Schuit en prof. dr. M.M.R. Vollenbroek-Hutten, veel dank voor de tijd en het 

enthousiasme waarmee jullie mijn proefschrift hebben gelezen en beoordeeld.

Ik wil graag alle coauteurs bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan de artikelen en 

een paar in het bijzonder. Allereerst Rianne, vanaf het moment dat je bij ons kwam tijdens 

je master Verplegingswetenschappen waren wij een goed team. Jij pragmatisch en relaxt, 

ik meer technisch en precies. Wat fijn dat we onze ervaringen met en huisbezoeken naar 

patiënten in de CommShare auto’s van het UMCG konden delen. Wat hebben we gelachen 

en met mensen meegeleefd. Je doorzettingsvermogen en leiderschapskwaliteiten zijn een 

verrijking voor het onderzoek dat we doen. Ik ben blij dat jij ‘het stokje van me overneemt’ 

en dat ik nog betrokken ben bij jouw promotietraject. We blijven de bingokaart van wat mis 

kan gaan met werken met sensoren gewoon verder uitbreiden; weinig dat we niet kunnen 

tackelen. Je bent een echte powervrouw met een mooie carrière in het verschiet.

Dan dr. M. El Moumni, beste Mostafa, we hebben uitvoerige discussies gehad over de juiste 

aanpak voor de statistische analyses. De grote uitdaging was hoe we met de beschikbare 

data de onderzoeksvragen konden beantwoorden; relatief weinig patiënten, missende data 

en geen duidelijke statistische kaders of voorbeelden in de literatuur van continue monitoring. 

Je oplossingsgerichtheid, enthousiasme, integriteit en creatieve ideeën hebben enorm 

bijgedragen. Ik heb veel van je geleerd op het gebied van wetenschappelijk onderzoek 

doen, maar vooral van je nuchtere houding daarin. Ook wil ik je bedanken voor je openheid, 

gezelligheid en gesprekken over allerlei andere onderwerpen.

Daarnaast gaat mijn dank uit naar Mathilde en Roswita voor de samenwerking tijdens 

de VERSUS-studie in het eHealth house op de UT in Enschede. Mathilde, door jouw 

kritische bijdrage is het een stuk geworden om trots op te zijn. Ik heb bewondering voor je 

doorzettingsvermogen en kijk met je uit naar jouw promotie en je papers die nog gaan komen. 

Je gaat vast mooie dingen doen met je talent voor organiseren en het verbinden van mensen. 

Roswita, veel dank voor je inzet en het includeren van alle vrijwilligers. We konden alles aan 

je overlaten: van het voorbereiden en opruimen van het eHealth house omdat ik nog moest 

reizen tot “boze” belletjes naar een leverancier. Veel succes verder met je welverdiende 

eigen promotietraject bij de vakgroep op de UT. Dr. ir. B.J.F. van Beijnum, beste Bert-Jan, 

bedankt voor je input voor de studie en de goede overleggen als mede commissielid van 

Roswita. Tevens veel dank voor de collega’s in het TechMed Center waardoor we ondanks de 

pandemie de studie hebben kunnen uitvoeren. Dit alles was ook niet gelukt zonder de inzet 

van alle vrijwilligers die we de tafel hebben laten dekken en weer afruimen en nepplanten 

alsof water hebben laten geven. 
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Dr. M.J.M. Breteler, beste Martine, wat fijn om iemand te hebben ter inspiratie en voorbeeld 

als mede Technisch geneeskundige in dit nieuwe onderzoeksgebied vanuit het UMC Utrecht. 

Ik heb ontzettend veel (gehad) aan jouw papers gezien je voorloper bent op het gebied van 

analyse van continue monitoring data van vitale gegevens met draagbare sensoren. Veel 

dank dat je de afgelopen jaren regelmatig de tijd hebt genomen om bij te praten en mee 

te denken over mijn carrière binnen het UMCG. Laten we het bijpraten erin houden en hoe 

leuk zou het zijn om in de toekomst nog eens samen te gaan werken!

En dan, lieve Kirsten en Simone, ik had het niet zonder jullie willen meemaken. Een subsidie 

aanvraag bij stichting De Drie Lichten leverde helaas geen geld op, maar de naam hebben 

we gehouden. Samen naar Winschoten in de Toyota Starlet om een workshop te geven 

(die bijna niet doorging door een Trojaans paard-virus), helpen bij elkaars onderzoek (zelf of 

onze ouders), naar Schiermonnikoog of aansluiten bij de assistentenborrels, het was altijd 

supergezellig. Kirs, zo knap hoe je 3,5 jaar geleden Enschede achtergelaten hebt en inmiddels 

zoveel hebt opgebouwd in Groningen. Ik heb bewondering voor je; je weet wat je wilt en staat 

altijd voor iedereen klaar. Zo fijn om een mede TG’er gehad te hebben en dat we altijd overal 

over konden praten. Toch een beetje jammer dat jij uiteindelijk de eerste was met een eigen 

huis, maar dat past ook wel bij je; als jij iets doet is het snel geregeld. Je bent de regeltante van 

de groep, maar ik zal m’n best doen om soms sneller te zijn om een nieuwe afspraak te regelen 

om elkaar te blijven zien. Siem, we hadden al best wat gezamenlijke kennissen maar elkaar nog 

nooit ontmoet. Ik vind het superleuk dat we zo anders zijn (om maar wat te noemen; jij houdt 

van reizen en sporten en houdt je hoofd altijd koel, ik … minder) en dat we het toch zo goed 

kunnen vinden. Hilarisch om met jou naar een silent disco te gaan, een pubquiz te organiseren 

of te praten over onze katten. En fijn dat je vaak lacht om mijn dad jokes, zoals jij het noemt. Ik 

hoop dat ik nog regelmatig je nuchterheid en roddelmomenten mag meemaken en ik weet 

zeker dat je een super goede chirurg gaat worden en dat je dat zelf ook ooit gaat geloven.

Het begon pas echt toen Kirsten en ik mochten verhuizen van het Triadegebouw naar “de 

Office” (real), bij uitstek het gezelligste kantoor van de Chirurgie, met Simone, Leonie en 

Laura. Met dank aan onze friend-in-a-high-place Simone, want Ellen regelde de indeling van 

alle kantoren, behalve deze want “dat ging altijd onderling”. Het feest begon ’s ochtends als 

iedereen was binnengedruppeld en alles werd besproken; van feedback en presentaties 

tot wat er allemaal online was geshopt de vorige avond en welke huizen zouden worden 

bezichtigd (of in gedachten al ingericht waren). Één voor één schaften we een koptelefoon 

aan voor als er toch eens echt gewerkt moest worden. Lau, bedankt voor je zeer vermakelijke 

en beeldende verhalen en je vertrouwen om me bij de prehab poli te betrekken en me zelfs 

een patiënt informatiefilmpje te laten tekenen. Leo, veel dank voor al het sparren als partners 

in crime in het eHealth onderzoek, het kijkje in de keuken van jouw onderzoek (mee naar 

patiënten, studie waarnemen tijdens je vakantie) en de samenwerking in de twee reviews die 

we hebben geschreven. Jullie zijn toppers en ik hoop dat we elkaar nog regelmatig blijven zien. 

Collega’s van het secretariaat, fijn dat de deur altijd open staat voor een praatje. Angelique 

en Wijnna bedankt met de altijd bijna onmogelijke taak om afspraken te plannen. Linda, 

Willeke en Ellen, bedankt dat we voor de meest uiteenlopende praktische vragen bij jullie 

terecht konden. 

Mede onderzoekers van de Chirurgie (in het Zusterhuis), commissiegenoten van de COT 

(eerste en tweede lichting), Kirsten, Leonie, Claire, Isabel, Willemijn, Alex, Lianne, dank 

voor de leuke tijd in het opzetten en organiseren van onderwijs, de nieuwsbrief en gezellige 

borrels. Hierdoor voelde het Zusterhuis altijd als een fijne werkplek. Rianne H, dank je voor 

de leuke pauzegesprekken, het sparren over ideeën voor onderzoek of de volgorde van mijn 

proefschrift, en natuurlijk de gezelligheid buiten werk.

Veel dank gaat uit naar mijn collega’s van de afdeling Anesthesiologie. Prof. dr. M.M.R.F. 

Struys, beste Michel, ik ben je erg dankbaar voor het vertrouwen en de kans die je me hebt 

gegeven om mijn werk op de afdeling Anesthesiologie te kunnen vervolgen, en dat alles naar 

aanleiding van een kapotte lamp op je kantoor! In 2020 zijn we al begonnen gezamenlijke 

studies tussen de Chirurgie en Anesthesiologie op te zetten die nu lopen of bijna gaan lopen. 

Het is fijn om met mensen samen te werken die allemaal van signalen houden en om veel 

nieuwe dingen te leren. Dank dat je me zoveel ruimte geeft, ook om dit proefschrift af te 

ronden, en ik kijk uit naar de verdere samenwerking om perioperatieve (tele-)monitoring in 

brede zin verder op de kaart te zetten. Rob, dank je voor je peptalks, complimenten en wijze 

lessen. Ondanks je cynisme en “vrouwonvriendelijke” grappen, heb je oog voor anderen en 

maak je tijd voor hoe het met mensen gaat. We gaan vast nog veel leuke discussies voeren. 

Kai en Douglas, veel dank voor het luisterende oor en de goede gesprekken (en mijn beste 

stelling, Douglas). Ik leer iedere dag weer van jullie, van programmeervaardigheden tot (tegel-)

wijsheden over het leven, bijvoorbeeld dat ik geen echte nerd ben omdat ik van gadgets houd. 

Beste collega’s van het Innovatiecentrum, Martin en Monique, en voorheen ook Chiel, wat 

leuk dat we samen de uitdaging zijn aangegaan om telemonitoring beter te kunnen gaan 

faciliteren in het UMCG door projecten bijeen te brengen en aan de slag te gaan. Ik waardeer 

het enorm dat ik een paar uur in de week betrokken kan zijn bij het Innovatiecentrum en ben 

benieuwd waar het toe gaat leiden. 

Speciale dank voor de Videobellen werkgroep die tijdens de pandemie in het leven is 

geroepen, Meir Drong, Paulus Wierenga, Ger Sieders, Annet Dijkstra, Marjolein Blaauw, 

voor het opnemen van mij in het team, zodat ik niet alleen maar thuis hoefde te werken en 

toch iets heb kunnen bijdragen in die periode. Ik ben blij dat ik jullie heb leren kennen en 

hoop dat we elkaar in de toekomst nog eens tegenkomen.
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na onze Bachelor Bewegingswetenschappen zijn we allebei een andere richting ingeslagen, 

maar we hebben nog altijd genoeg te kletsen tijdens onze high tea’s.

En dan mijn lieve familie en schoonfamilie. Mijn “kleine” zusjes Laura en Iris, ik ben super 

trots op jullie. Lau en Jan, zo leuk dat we straks bij elkaar in de straat wonen en het 

nieuwbouwhuisproces samen meemaken. Iri en Lennart, waarschijnlijk gaan jullie ietsje 

verder weg wonen, maar ik hoop dat we elkaar nog vaak blijven zien. Sowieso is thuiskomen 

in Ruinen altijd al gezellig en het jaarlijkse motorweekend houden we er zeker in. Rudolf en 

Marga, bedankt dat jullie altijd zeer geïnteresseerd zijn en me zo opnemen in de familie. Of 

Robert moet werken of niet, ik ben altijd overal graag bij. Lisette en Herman, zo leuk dat we 

zoveel kunnen delen qua huisinrichting, interesses en goede gesprekken, en dat jullie ons 

zo betrekken bij ons heerlijke nichtje Maxime. Irene en Tom, zo leuk dat mijn schoonzusje 

ook TG is gaan studeren en superknap hoe jullie het allemaal doen. Jullie gaan vast mooie 

dingen bereiken; ik volg het graag.

Lieve pap & mam, dit is het dan, het resultaat van mijn werk van de afgelopen jaren. Voor 

jullie een onbekende wereld die dichterbij kwam door jullie interesse en deelname aan 

onze studies. Wat ben ik dankbaar voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde; dat draag 

ik altijd mee. 

Liefste Robert, ik heb bewondering voor hoe je bent en wat je doet en ik ben erg blij met 

jouw liefde, stabiliteit, support, energie, luchtigheid, ondernemendheid en gezelligheid. We 

vullen elkaar goed aan (zeker een goede club), kunnen samen altijd heerlijk enthousiast zijn 

en ik kom graag bij jou tot rust. Op naar onze leuke toekomstplannen!

Marjolein
Groningen, september 2022

De Drie Lichten werden De Vier Lichten; Claire, wat fijn dat we elkaar beter hebben leren 

kennen. Je bent super geïnteresseerd, meelevend en behulpzaam. Zo ben je meerdere 

keren naar Enschede afgereisd om de VERSUS-studie met vrijwilligers uit te voeren tijdens 

mijn vakantie! Altijd leuk om met je te sparren of bij te kletsen. Je kunt het en ik kom snel 

een keer langs in Zwolle. 

In oktober 2020 kregen we nog twee nieuwe collega’s in onze onderzoeksgroep en even 

later was RTL Boulevaat geboren. Deze naam kan maar van één iemand komen; Roy, dank 

voor je luchtigheid en vertellen van verhalen met gepaste drama (love it). Super dat we zo 

vaak samen hebben gezwommen en dat we nog steeds voornemend zijn om dit door te 

zetten (alleen even weer een geschikt moment vinden). Als dit niet lukt vanwege je drukke 

agenda, dan maar weer eens drankje doen, shoppen, of kletsen over huisinrichting. Lieve 

Daniëlle (Daan), jij maakt de club compleet. Niet eens TG of “gewone geneeskunde” (aldus 

Simone) gedaan, maar een mooie technische en kritische aanvulling voor de groep. Je hebt 

me erg geholpen bij het tot stand komen van mijn algemene discussie en het doorlezen van 

mijn samenvattingen, waarvoor ik je erg dankbaar ben. Ik waardeer het dat we ook buiten 

werk regelmatig met elkaar omgaan en altijd goede gesprekken hebben, en ik kijk er naar 

uit om dat in Meerstad te vervolgen. RTL Boulevaat, bedankt voor alle borrels, tripjes naar 

Rotterdam, etentjes, gezelligheid en warmte. Zo leuk dat we nog zoveel promotiefeestjes 

in het verschiet hebben!

Lieve paranimfen, Lisette en Dyonne, bedankt dat jullie me willen bijstaan rondom de 

promotieplechtigheid. Liset, jij hebt het goede voorbeeld gegeven met je promotie. Door 

je inhoudelijke en gedeelde interesse hebben we vele goede gesprekken gehad over mijn 

onderzoek. Je bent kritisch, oplossingsgericht maar bovenal erg supportive, dus dat heeft 

me vaak geholpen en gemotiveerd. Zo knap hoe je je carrière combineert met je dochter 

Maxime en je sociale leven. Ik ben blij met jou als schoonzus in mijn leven. Dyo, ik vind het 

zo leuk en bijzonder dat we dit samen kunnen doen. We hebben zoveel samen gedeeld; 

gezamenlijke feestjes op de basisschool omdat je maar een week ouder bent dan ik, samen 

fietsen naar de middelbare school, zelfde vriendengroep, en nu allebei een promotietraject. 

Onze wekelijkse sportmomenten zijn altijd heerlijk om even stoom af te blazen en bij te 

kletsen. Ik ben blij dat je (hopelijk) nog even in de buurt blijft wonen.  

Daarnaast ook alle vrienden buiten mijn werk (met name Mutsentrio & mooiboys en Ad 

Fundum), bedankt voor jullie interesse, vriendschap en jaarlijkse weekenden gezelligheid. 

Nienke en Dyo, zo leuk dat we zo dichtbij elkaar wonen en werken en de kans hebben om 

in de pauzes wel eens te meeten. We lopen de deur bij elkaar niet plat, maar staan altijd voor 

elkaar klaar. Miranda, dank voor je betrokkenheid bij alles. Anda en Suus, onze weekendjes 

weg, etentjes en kringloopbezoeken zijn altijd top. Allemaal rond dezelfde tijd aan een nieuwe 

(en totaal verschillende) baan begonnen. Inspirerend hoe jullie doen wat je leuk vindt. Nynke, 
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CURRICULUM VITAE
Marjolein Edine Haveman is geboren op 30 november 

1993 in Meppel. Ze groeide op met haar ouders en twee 

zusjes in Ruinen (Drenthe). In 2011 behaalde ze haar 

Gymnasiumdiploma op het Roelof van Echten College 

in Hoogeveen en startte vervolgens met de studie 

Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Ze voltooide de Bachelor inclusief het Bachelor 

Honours Programma in 2014, waarna ze besloot naar 

Enschede te verhuizen voor een premaster Technische 

Geneeskundige aan de Universiteit Twente. In 2015 startte 

ze met het 3-jarige master-programma Technical Medicine 

(mastertrack Medical Sensing & Stimulation). Ze reisde 

voor klinische stages af naar Groningen, Maastricht en Utrecht en voor haar afstudeerstage 

naar Enschede. Daar studeerde ze in 2018 af met haar master scriptie over de prognostische 

waarde van elektro-encefalografie voor patiënten met traumatisch hersenletsel op de 

afdelingen Intensive Care en Klinische Neurofysiologie van het Medisch Spectrum Twente. 

Na het behalen van haar Masterdiploma startte ze een PhD traject op de afdeling Chirurgie 

van het UMCG onder supervisie van prof. dr. J.P.P.M. de Vries in samenwerking met de 

afdeling Biomedical Signals and Systems (cluster Telemedicine) van de Universiteit Twente. 

Tijdens haar PhD was ze ook actief in de commissie van de Chirurgische Onderzoeksraad, 

de projectgroep voor implementatie van videobellen tijdens de COVID-pandemie en de 

Community of Innovation Telemonitoring in het UMCG. 

In maart 2022 startte ze als onderzoeker op de afdeling Anesthesiologie in het UMCG onder 

leiding van prof. dr. M.M.R.F. Struys, gericht op perioperatieve (tele-)monitoring. Naast haar 

wetenschappelijke werk vervolgt ze ook haar rol als adviseur bij het Innovatiecentrum in 

het UMCG. 

Momenteel woont ze samen met Robert en hun twee katten in Groningen. Ze besteedt haar 

vrije tijd graag aan vrienden en familie, motorrijden, interieur en muziek.
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