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Curriculum Vitae

Juha Hijmans is op 5 december 1978 geboren in Enschede. Na het behalen van zijn 
VWO diploma aan het Ichthus College te Enschede in 1997 is hij begonnen aan de 
studie werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente. In 1998 besloot hij deze studie 
te verruilen voor de studie Bewegingswetenschappen aan de Faculteit der Psychologische, 
Pedagogische en Sociologische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor 
zijn afstuderen deed hij onderzoek naar het modelleren van gewrichten in mensmodellen. 
In oktober 2002 behaalde hij zijn diploma in de Bewegingswetenschappen, differentiatie 
Sport en Lichamelijke Opvoeding. Vanaf december 2002 was hij korte tijd werkzaam aan 
het Instituut voor Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, als onderzoeker 
en werkcollege docent. Op 1 februari 2003 werd hij aangesteld als onderzoeker aan het 
Centrum voor Revalidatie van het Academisch Ziekenhuis Groningen, het latere Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Gedurende twee jaar heeft hij in samenwerking 
met de afdeling Orthopedie van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Roessingh 
Research and Development en het Nederlands Paramedisch Instituut richtlijnen ontwikkeld 
voor het voorschrijven van orthesen. In februari 2004 is hij binnen het Centrum voor 
Revalidatie, UMCG zijn promotieonderzoek naar de effecten van (enkel-)voet orthesen op 
de balans van mensen met somatosensorische problematiek gestart. Dit promotieonderzoek 
heeft uiteindelijk geresulteerd in dit proefschrift. 




