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Over de auteur

Timo Beemster werd –als onderdeel van een drieling– 
geboren op 6 oktober 1985 te Hoorn, Nederland. In 2003 
behaalde hij zijn havo-diploma aan het Martinuscollege te 
Grootebroek. Vervolgens studeerde hij oefentherapie 
Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam, waar hij 
in 2007 voor slaagde. Daarna volgde hij de studie 
Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, waarvoor hij zijn Master of Science titel behaalde 

in 2011. Naast deze studie heeft Timo tussen 2007-2011 gewerkt bij 
revalidatiecentrum Heliomare als fysiek trainer. In 2011 is Timo gestart als junior 
onderzoeker bij de afdeling Research & Development van Heliomare. Medio 2012 
is hij gestart met zijn promotieonderzoek, wat heeft geresulteerd in dit 
proefschrift. In 2016-2017 heeft Timo zijn promotieonderzoek anderhalf jaar 
gecombineerd met de functie als data analist voor de chronische pijn afdeling 
van Heliomare. Parallel aan zijn promotieonderzoek heeft Timo de opleiding tot 
Epidemioloog B gevolgd, welke hij na zijn promotie wil afronden. Na zijn promotie 
gaat Timo bij Heliomare aan de slag als senior onderzoeker. Naast zijn werk is 
Timo ruim tien jaar loop- en conditietrainer van handbalsters, waarvan de laatste 
jaren op Eredivisie niveau.
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Dankwoord

In dit dankwoord wil ik een aantal mensen bedanken, zonder wie ik dit proefschrift 
niet zou kunnen hebben geschreven.

Allereerst professionals en patiënten: bedankt voor jullie inzet en deelname aan de 
diverse onderzoeken.
Raad van bestuur Heliomare: bedankt dat jullie mijn promotieonderzoek altijd zijn 
blijven steunen.
Leescommissie en oppositie: bedankt voor de genomen tijd en moeite om mijn 
proefschrift te lezen en beoordelen, en bij de verdediging aanwezig te zijn.

Promotiecommissie
Michiel, Monique, Coen, Judith: de afgelopen jaren hebben we 136 keer met 
elkaar overlegd over mijn promotieonderzoek. Dit komt neer op gemiddeld 17 
overlegmomenten per jaar met een SD van 4. Dat jullie aandeel essentieel is geweest 
bij de totstandkoming van dit proefschrift is evident. Heel erg bedankt dat jullie 
altijd zijn blijven geloven in mij en mijn onderzoek. Dankzij jullie ben ik de kritische 
onderzoeker die ik nu ben.

Michiel: in 2011 in een bruine kroeg in Den Bosch hebben we de eerste contacten 
gelegd. Je vroeg destijds aan mij of ik uiteindelijk in de aula wilde staan. Ik had 
op dat moment geen idee wat je hiermee bedoelde. Natuurlijk doelde je op een 
promotietraject. Na een traject vol hindernissen is het mij gelukt. Je hebt me hierin 
altijd gesteund, zowel op inhoud als op persoonlijk vlak. Je kennis en kunde, humor, 
Groningse gezegden, en je oprechte interesse in zaken ook buiten het werk om heb 
ik zeer gewaardeerd. Bedankt!

Monique: tijdens een van onze eerste overleggen gaf ik aan: “Oké, ik ga het 
proberen.” Jij corrigeerde dit in een: “Nee, je gaat het doen.” Dit zinnetje heb ik 
gedurende mijn promotietraject ingeprent. Tijdens overleg momenten ben je altijd 
recht voor zijn raap, eerlijk, en niet snel tevreden. Ik heb veel van je geleerd en ben 
daardoor gegroeid als onderzoeker. Je deur stond altijd voor mij open, ook voor niet 
werk-gerelateerde zaken. Bedankt!

Coen: als jij niks in mij of mijn onderzoek had gezien, was dit boekje er nooit 
gekomen. Heel veel dank daarvoor. Jou kwaliteit is een helikopter view hanteren, 
met als het moet inzoomen op essentiële details. Ik heb een uitstapje gemaakt naar 
de pijnpoli, en ben er enige tijd uit geweest vanwege zorgverlof. Je hebt mij hierin 
altijd ondersteund. Bedankt!
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Judith: we hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt. Met name in de 
beginjaren moesten er heel veel formulieren en documenten geschreven worden 
voor centra en patiënten. Steeds weer volgde een grondige analyse met suggesties 
ter verbetering. Verder hebben we meermaals koffie/thee gedronken na de soms 
verhitte overlegmomenten op het AMC. Daarnaast heb je ook minder leuke klussen 
voor je rekening genomen, zoals syntaxen en databases controleren. Je hebt dit altijd 
zeer minutieus aangepakt, en was daarmee van grote waarde. Tot slot kan ik ons 
gezamenlijke “peppi en kokki” avontuur niet onvermeld laten. Middagen hebben we 
besteed aan het bouwen van een enorm databestand waarbij alle syntaxen moesten 
kloppen. Bedankt!

Collega’s
Coronel Instituut AMC: bedankt voor jullie fijne collegialiteit en input voor mijn 
onderzoek. Merel en Inge: bedankt voor de fijne tijd als kamergenoot.

Heliomare R&D: bedankt voor de support de afgelopen jaren. Elmar: het was fijn 
om samen te sporten in de gym/duinen van Wijk aan Zee en mijn onderzoeks-issues 
met jou te bespreken. Richard: bedankt voor al je hulp bij de grafische zaken in mijn 
artikelen, de kaft van dit boekje, en alle andere gezellige sociale momenten.

Heliomare pijnpoli: in een lastige fase van mijn promotieonderzoek heb ik het geluk 
gehad te mogen werken op jullie afdeling. Ik heb hier veel geleerd en heb genoten 
van jullie collegialiteit, passie, en waardering voor mijn werk.

Michel: als manager Vroege Interventie ben je gedurende het gehele traject een 
belangrijke schakel geweest. Onze tweejaarlijkse “Vroege Interventie professional 
dag” uitjes (samen ook met Kurt) waren plezant. Met name het abdijhotel Rolduc 
zullen we niet snel vergeten, en ook Estland (Tallinn) was zeer vermakelijk. Bedankt!

Familie/vrienden/kennissen
Tante Alie en ome Dirk: van jongs af aan kom ik bij jullie over de vloer. Gedurende 
een lange periode heb ik bij jullie avond gegeten en ging ik daarna training geven 
bij de atletiek. Bedankt voor alles wat jullie voor mij en mijn ouders hebben gedaan 
en nog steeds doen.

Tante Teun: toen we nog op de Fluter woonde was u onze overbuurvrouw. Als kleine 
mannetjes maakte we dan de oversteek en mochten bij u spelen. Toen we ouder 
waren hebben we jarenlang op maandag de postcodeloterij show bij u gekeken. Met 
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een lekkere koek en chocolademelk op schoot. Dat we na al die jaren nog steeds zo 
goed contact hebben vind ik heel bijzonder. Bedankt voor alles.

Vriendengroep Marleen: bedankt voor de gezellige (kerst)avonden en jullie interesse 
in mijn onderzoek. Ome Luuk/Wijnand/Paul: bedankt voor jullie interesse in mijn 
promotieonderzoek. Sjors: naast Weijert ben jij mijn beste maat. Met een goed glas 
speciaalbier in de ene hand en droge worst/pure chocola in de andere hand had je 
altijd een luisterend oor en was oprecht geïnteresseerd in mijn promotieonderzoek. 
Meine, Sanne, Lex, Rob, Sharon, Lianne: bedankt voor jullie steun en interesse in 
mijn onderzoek. Cor en Verone: wat ben ik gezegend met zulke top schoonouders 
en opa en oma. Jullie zijn onze steun en toeverlaat. Duizend maal dank.

Jaap: jouw weerspiegeling van de echte wereld en dat vreemde wetenschappelijke 
wereldje waar je vrij weinig mee op hebt was altijd weer grappig en verhelderend. Je 
was wel altijd oprecht geïnteresseerd in, en blij met, de successen gedurende mijn 
promotietraject. Bedankt voor je steun en interesse de afgelopen jaren.

Piet: je kan helaas niet bij mijn promotie zijn, maar ik draag je altijd bij me. Op 
moeilijke momenten gedurende mijn traject bedacht ik me altijd dat ik heel graag 
de tweede uit ons gezin wilde worden met “een boekje.” Dit is altijd een grote bron 
van motivatie geweest. Fino a quando mai fratello.

Weijert: vanaf de dag dat we geboren zijn ben je mijn beste maat. We hebben zoveel 
mooie dingen samen beleefd. Ik hoop dit nog heel lang samen te mogen doen.

Papa en mama: ik ben ervan overtuigd dat jullie opvoeding ervoor heeft gezorgd 
dat ik niet voortijdig ben afgehaakt. Met hard werken en doorzettingsvermogen kan 
je iets moois bereiken. Bedankt voor de onbezonnen en fijne jeugd die jullie mij, 
Weijert, Jaap en Piet hebben gegeven, en bedankt voor alle kansen die jullie mij in 
het leven hebben gegeven.

Lieke en Stan: jullie zijn mijn grootste bezit. Wat hebben we samen een lol, 
en wat was dat vaak een fijne afleiding naast de stress die komt kijken bij een 
promotieonderzoek. Love you to you.

There are nine million bicycles in Beijing. That’s a fact, like the fact that I will love 
you till I die. Lieve Marleen, dit fragment van Katie Melua geeft mijn gevoelens voor 
jou goed weer. Jij bent mijn soulmate, jij bent mijn engel. Ik hou van je.

Timo
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Research Institute SHARE

This thesis is published within the Research Institute SHARE (Science in 
Healthy Ageing and healthcaRE) of the University Medical Center Groningen / 
University of Groningen.
Further information regarding the institute and its research can be obtained 
from our internet site: http://www.share.umcg.nl/
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Extremities, Pain and Disability (EXPAND)

Wetenschappelijk onderzoek afdeling Revalidatiegeneeskunde – Centrum 
voor Revalidatie UMCG

EXPAND
Extremities, Pain and Disability

Missie: EXPAND draagt bij aan participatie en kwaliteit van leven van mensen 
met aandoeningen en amputaties van de extremiteiten of met pijn aan het 
bewegingsapparaat.

EXPAND omvat twee speerpunten: onderzoek naar aandoeningen aan en 
amputaties van extremiteiten met nadruk op stoornissen, activiteiten en 
participatie en onderzoek naar chronische pijn en arbeidsparticipatie. EXPAND 
draagt bij aan het UMCG-brede thema Healthy Ageing.

 
Research Department of Rehabilitation Medicine – Center for Rehabilitation 
UMCG

EXPAND
Extremities, Pain and Disability

Mission: EXPAND contributes to participation and quality of life of people with 
conditions and amputations of the extremities and musculoskeletal pain.

EXPAND focuses on two spearheads: research on the conditions and amputations 
of the extremities with emphasis on body functions and structures, activities and 
participations, and chronic pain and work participation. EXPAND contributes to 
Healthy Aging, the focus of the UMCG.
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