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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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