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Dankwoord 

De afgelopen 4 jaren dat ik met dit onderzoek bezig ben geweest zijn werkelijk 
voorbij gevlogen. Terugkijkend heb ik 4 jaar geleden niet altijd goed beseft waar 
ik aan begonnen was. Het testen van een krappe duizend proefpersonen op 
arbeidsbelastbaarheid was een hele klus. Vaak heb ik me te vroeg ‘rijk gerekend’ 
om vervolgens toch weer teleurgesteld te worden. Toch kijk ik met veel plezier 
terug aan deze mooie en zeer leerzame periode waarin ik met de ‘FCE-bus’ door 
het land ben gereden. Zorg en onderzoek blijven ook na deze periode mijn 
bezigheden en ik zie er al weer naar uit om een nieuwe uitdaging binnen het 
Ontwikkelcentrum Pijnrevalidatie aan te gaan. Graag wil bij dit bijzondere 
moment van gereedkomen van mijn proefschrift nog even stilstaan en een ieder 
bedanken zonder wiens hulp dit proefschrift nooit tot stand was gekomen. 

Prof. dr. J. Geertzen, beste Jan, ik wil jou als eerste bedanken voor de 
mogelijkheid die je me geboden hebt om dit promotieonderzoek te kunnen doen. 
Dankzij je snelheid, deskundigheid en precisie ben ik altijd in staat gesteld om 
‘lekker door te pakken’. Ik hoop nog vele jaren van je kennis en inzicht gebruik te 
kunnen maken. 

Prof. dr. J. Groothoff, beste Johan, je goede humeur en bewogenheid heb ik altijd 
als erg prettig ervaren. Je brede expertise op het gebied van sociale geneeskunde 
waren van groot belang om mijn onderzoek in een breder perspectief te zien. 
Hartelijk dank voor al je steun! 

Dr. Michiel Reneman, zonder jou was het nooit wat geworden. Toen je zei dat 
promoveren voor ‘neuzelende losers’ was wist ik niet dat je mij op het oog had. Je 
scherpe oog voor de kern, je doorzettingsvermogen en onze altijd geëmancipeerde 
discussies zullen mij lang bijblijven. Bedankt voor alles! 

Dr. Cees van der Schans, ook jou wil ik hartelijk danken voor de goede 
begeleiding. Je weet hoe je een promovendus de ruimte moet geven en om 
desgewenst inhoudelijk te blijven prikkelen met je diepe inhoudelijke en 
praktische kennis. 

De leden van de leescommissie, Prof. dr. A.J. van der Beek (VUMC), Prof. dr. 
J.J.A. Mooij (UMCG) en Prof. dr. J.S. Rietman (UT) dank ik voor het beoordelen 
van dit proefschrift en het plaatsnemen in mijn kerncommissie. 

Teamleiding Ontwikkelcentrum PijnRevalidatie, beste Nelleke en Rita, bedankt 
voor al het geduld en voor alle bewegingsvrijheid die jullie me gegeven hebben. 
Jullie vertrouwen is zeer belangrijk voor me.  

Ook wil ik mijn directe fysio collega’s bedanken voor alle steun in goede en 
uitdagende tijden. Bij jullie kon ik heerlijk op adem komen op de momenten dat ik 
het even zat was. Bert, bedankt voor alle leuke innoverende en persoonlijke 
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momenten. Met jou gaat presteren een stuk gemakkelijker! Evelien, bedankt voor 
alle steun die je gegeven hebt. Joke, bij jou kon ik altijd mijn verhaal kwijt. 
Bedankt voor die fijne momenten en goede samenwerking op het werk, maar ook 
op het tennisveld. Annemiek, bedankt voor alle wijze raad en lol. Ik zal je nog 
hard nodig hebben als kersverse vader! Ben, bedankt dat je me hebt afgelost als 
jongste telg van het team! Je was altijd bereid om FCE’s af te nemen en dat heeft 
me door een lastige laatste periode geholpen. Ik hoop nog lang van jullie als 
collega’s te kunnen genieten!  

Overige collega’s van het OPR, Franka, Judith, Lucienne, Marijke, Anja, Heike, 
Annemieke, Manya, Cor, Wim, Maikel, Marleen en Okkie, ik wil jullie danken 
voor alle samenwerking en goede werksfeer. Manya, bedankt voor al het 
(weekend) werk dat je voor me wilde doen om alles in perfect Engels om te zetten. 

De leden van mijn projectgroep van mijn onderzoek, Sandra Brouwer, Pieter 
Dijkstra, Erwin Gerrits en Frank Jungbouwer wil ik danken. Sandra en Pieter, 
bedankt voor jullie leuke, kundige en coöperatieve samenwerking. Beste Erwin, en 
alle andere collega’s van UCPG; Michiel, Franz, Nynke en David, bedankt voor 
de goede samenwerking. Ik heb er van genoten om samen met jullie het hele land 
door te reizen. David, je warme persoonlijkheid in combinatie met je kritische oog 
laten me altijd weer nadenken. Bedankt! 

Bas Poels, we hebben veel te weinig samen kunnen doen, ik heb je samenwerking 
als erg prettig ervaren en hoop dat we elkaar weer eens tegenkomen. Haitze de 
Vries, een nieuwe creatieve geest is bij mij binnengelopen en op mijn kamer 
komen zitten. Bedankt voor alle koffiekwartiertjes en ik hoop dat we veel samen 
gaan doen en veel van elkaar kunnen gaan leren! De andere collega’s van OKER 
wil ik bedanken voor hun geduld. Ik was niet altijd beschikbaar voor “koffie en 
praat” in deze periode, maar ik hoop dat we dit snel kunnen inhalen! 

Alle fysio’s van Beatrixoord, en in het bijzonder degenen die met mij in ons ‘hok’ 
vertoeven. Afdeling D, E en meisjes van A, jullie weten als geen ander dat een 
prettige werkomgeving ook een gezellige moet zijn. Bedankt voor alle domme, 
serieuze, leuke, inspirerende en gezellige praat! 

Dit proefschrift was niet mogelijk zonder de medewerkers van de 
Hanzehogeschool, in het bijzonder de afdeling fysiotherapie. Rob Douma, de 
ongelooflijke variatie die wij in onze gesprekken kunnen voeren zal me altijd 
bijblijven. Je betrokkenheid en nieuwsgierigheid naar mijn persoon in combinatie 
met een grote hoeveelheid humor en relativeringsvermogen zijn mij tot grote 
vreugde. Sandra Jorna, eerst als student, nu als collega, ik wens je veel succes toe 
met je promotieondezoek en ik hoop dat onze samenwerking nog lang kan duren. 
Paul Hodselmans “James Brown”, je blijft soms onnavolgbaar, maar je discussies 
zijn altijd messcherp. Bedankt dat het bij jou nooit saai is. Ook Miriam van 
Ittersum wil ik bedanken. Andre Bieleman van de Saxion Hogeschool, ik vind het 
erg leuk om je eerst als afstudeerdocent van mijn opleiding fysiotherapie, nu ook 
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als collega in het onderzoek weer tegen te komen. Ook de vele studenten die me 
geholpen hebben wil ik in meer en soms ook mindere mate bedanken voor hun 
inzet. Het was voor beide partijen een leerzame periode. 

Er zijn enkele mensen in het bedrijfsleven die ik wil bedanken voor hun steun en 
prettige samenwerking. Ten eerste Hans Dam van Hunter Douglas B.V., bedankt 
voor alle hulp en samenwerking. Harry van Duijn, ook jou wil ik hartelijk danken 
voor de flexibiliteit en enthousiasme waarmee je hebt gewerkt. Eeljo Stek, van het 
Noorderpoort Centrum Vakopleiding, bedankt voor je nuchtere en enthousiaste 
hulp. Margot Miller and Dee Daley of WorkWell Inc., I would like to thank you 
for all cooperative and kind support. 

Marco, het waren twee vette jaren met jou op mijn kamer. Ik heb ongelooflijk veel 
lol gehad en nergens zoveel geleerd. Met mijn doorzettingsvermogen en jou 
creativiteit hadden we het nog ver kunnen schoppen. Ik betreur je keuze nog 
steeds, maar ben hartstikke blij dat je mijn paranimf wil zijn! 

Uiteraard wil ik ook mijn familie bedanken. Pa en ma, zelfs jullie tweede zoon is 
goed terecht gekomen. Bedankt voor alle liefde en vrijheid om mijn eigen keuzes 
te maken. Margriet, je openheid in gesprekken en je streefniveau in je leven doen 
me veel. Bedankt voor je vertrouwen. Dineke, bedankt voor de prachtige cover! Je 
creativiteit heb je zeker niet van mij! Willem-Jan, bedankt dat je mijn paranimf 
wilt zijn. Dan staan we eindelijk weer op gelijke hoogte. Ik ga proberen om er 
minder een wedstrijdje van te maken haha! Marijke en Ronald, bedankt dat ik niet 
altijd over het werk hoef te praten. Jullie steun is vanzelfsprekend en dat is 
bijzonder. Rob, Karin, bedankt dat de gesprekken niet altijd diepgaand hoeven te 
zijn. Ook even lekker ontspannen hoort erbij! 

Miranda, het is teveel om op te schrijven. Ik houd van je! Ik kijk ernaar uit om met 
onze kleine Bram verder te gaan, maar ook stil te staan bij alle bijzondere 
momenten! 
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Curriculum Vitae 

Remko Soer werd geboren op 22 oktober 1978 in Meppel. In 1996 behaalde hij 
zijn HAVO-diploma aan de C.S.G. Dingstede te Meppel. In 1997 werd begonnen 
met de opleiding fysiotherapie aan de Saxion Hogeschool Enschede waar hij in 
2001 zijn diploma behaalde. In datzelfde jaar begon hij met zijn studie 
Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen met als 
afstudeerrichting ‘Arbeid en Gezondheid’. Zijn afstudeeronderzoek verrichtte hij 
op de Arbeidsexploratie van het Centrum voor Revalidatie van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (CvR-UMCG) naar het ontwikkelen en toetsen van 
een FCE-protocol voor patiënten met klachten aan de bovenste extremiteit. In 
2004 behaalde hij zijn doctoraal en na een korte periode werkzaam te zijn geweest 
als fysiotherapeut in de eerste lijn werd hij in 2005 aangenomen als fysiotherapeut 
in het Pijnteam van het CvR-UMCG. In 2006 startte hij bij de arbeidsexploratie 
een parttime promotieonderzoek naar de verdere ontwikkeling van FCE onder 
leiding van Prof. dr. J.H.B. Geertzen en Prof. dr. J.W. Groothoff. Dit onderzoek, 
gefinancierd door de Stichting Instituut Gak, had als doel om de 
meeteigenschappen van FCE te toetsen en om normaalwaarden voor 
arbeidsbelastbaarheid te verkrijgen. De resultaten van dit onderzoek staan 
beschreven in dit proefschrift. Vanaf 1 januari 2009 is hij werkzaam als 
fysiotherapeut en als onderwijs- en onderzoeksmedewerker op het 
Ontwikkelcentrum Pijnrevalidatie CvR-UMCG.      
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