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Wat was het heerlijk, hè. Weer bij elkaar komen als bewegingswetenschappers. Op vrijdag 22 

april jl. bij Domstad in Utrecht hadden we ons eerste fysieke symposium in drie jaar tijd. Oude 

bekenden, nieuwe gezichten en twee kersverse hoogleraren in de bewegingswetenschappen 

waren in het begin nog een beetje onwennig … gingen we handen geven, een boks, of gewoon 

een dikke knuffel? Maar als snel vonden we elkaar en werden bewegingswetenschappelijke 

verhalen uitgewisseld. Het thema was leuk, actueel, relevant: de ondernemende 

bewegingswetenschapper. Er was ruimte voor bewegingswetenschappers die bij bedrijven 

werken en in een open en ongedwongen sfeer beleefde iedereen de dag. Uw voorzitter was 

zeer content na afloop.

En zo kort na het symposium meteen een lekker vette Moving Matters. Het kan toch allemaal 

niet op. Natuurlijk leest u in deze Moving Matters uitgebreid terug over het symposium. In 

deze Moving Matters stelt ook onze nieuwste aanwinst voor het bestuur zich voor. Dominique 

Vrouwenvelder is vanaf de laatste Algemene Ledenvergadering officieel Secretaris van onze 

mooie vereniging.

Dat de wereld weer in beweging is, is duidelijk. Dat merken we binnen de 

bewegingswetenschappen ook; we hebben een nieuwe rubriek waarin grote projecten binnen 

de bewegingswetenschappen gepresenteerd worden. In deze editie kunt u lezen over REPAIRS, 

een groot project dat in Groningen uitgevoerd zal gaan worden.

En last but not least, we zijn bezig geweest met onze nieuwe website; www.vvbn.org is een 

eerste stap naar een online platform voor de bewegingswetenschappen. We gaan met een 

commissie werken die regelmatig leuke nieuwtjes, wetenswaardigheden of activiteiten in ons 

vakgebied zal posten. Houd ons in de gaten.

Voor nu heel erg veel leesplezier en tot gauw op een van de VvBN-bijeenkomsten.

Frans Steenbrink 

Voorzitter VvBN

voorzitter@bewegingswetenschappen.org  

LinkedIn VvBN group: www.linkedin.com/groups/4799399  

Twitter: @VvBN_nieuws
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››DE WEEK VAN

››Esther Tanck
Op 1 maart 2021 werd ik door de Radboud 

Universiteit en het Radboudumc benoemd tot 

hoogleraar ‘Onderwijs in beweging’. De basis van 

mijn leerstoel: het is belangrijk om nu en in de 

toekomst goede professionals op te leiden die 

patiënten, of mensen die nog geen patiënt zijn, 

zo goed mogelijk in beweging krijgen en houden. 

Ruim een jaar later, donderdag 14 april, gaf ik 

mijn rede ‘Bewogen door beweging’. Ik beschrijf 

de dagen rondom deze bijzondere dag. De rede 

is te zien via: youtu.be/zhr7M0Vhzig

 

Maandag
Mijn werkweek start om 8.00 uur met een digitaal overleg. Dat 
vind ik als avondmens vroeg, en helemaal op maandag. Omdat ik 
het uur erna fysiek onderwijs moet geven, zit ik om 7.20 uur, nog 
wat slaperig, in de trein van Arnhem naar Nijmegen. Als voorzitter 
van het onderwijsmanagementteam voor de bachelor Geneeskunde 
(GNK) en Biomedische Wetenschappen (BMW) overleg ik wekelijks 
met Marjolein en Frans, de opleidingsdirecteuren GNK & BMW, en 
met Alwin, de bachelorcoördinator, over allerlei lopende zaken. Een 
van de agendapunten van vandaag is de structureel lage opkomst 
van studenten en het programma van onze back-2-campus week om 
daar iets aan te doen. Als we klaar zijn, krijg ik succeswensen voor 
donderdag. Oja, donderdag…
Maar eerst verder met onderwijs. Met mijn collega’s Bas en Gert 
begeleid ik elk jaar zo’n zeven studenten die de Radboud Student 
Conference organiseren: de afsluitende onderwijsweek voor alle 
bachelors GNK & BMW. In deze week worden projecten en stages 
gezamenlijk afgesloten en worden allerlei extra activiteiten bedacht 
en georganiseerd, zoals workshops, rondleidingen, een feest en een 
pubquiz. De studenten van dit jaar liggen op schema. Ze zijn goed 
bezig en hebben vandaag niet veel bijsturing nodig.
Aan het eind van de ochtend wandel ik naar de aula van de Radboud 
Universiteit om de presentatie van mijn rede te testen. Het begint 
echt te worden. Gelukkig gaat het soepel. Alles werkt, ook de film-
pjes en het geluid; daar hoef ik me deze week geen zorgen meer over 
te maken. De rest van de dag gebruik ik om het dankwoord af te 
schrijven en wat mails te beantwoorden. 

Dinsdag
De werkdag start met het wekelijks overleg met Florieke, over 
onderwijs (klinische bewegingswetenschappen (BW), een specia-
lisatierichting van de master Biomedical Sciences) en onderzoek 
(botsterkte). In het Radboudumc is er geen aparte afdeling ‘klini-
sche bewegingswetenschappen’ maar organiseren we het onderwijs 
samen met de afdelingen Fysiologie, Beeldvorming-Anatomie, 
Neurologie, Revalidatie, Cognitieve Neuroscience, Longziekten, 
Orthopedie en met collega’s uit de Sint Maartenskliniek. Vandaag 
bespreken we dat we een informatie-uur voor docenten gaan orga-
niseren over onze interdisciplinaire minor in de bachelor ‘Moving 
Questions: an introduction to Clinical Human Movement Sciences’. 
Er doen bijna vijftig docenten aan mee, dus dat vraagt om goede 
onderlinge afstemming.
Met ons onderzoek zijn we bezig met het implementeren van de 
BOtSterkte-score (BOS-score) in vier ziekenhuizen. Op basis van 
CT-scans en een computermodel berekenen we de botsterkte bij 
patiënten met uitzaaiingen in hun dijbeen. De BOS-score is een 
hulpmiddel om de kans op een spontane breuk in te schatten en 
helpt artsen om gezamenlijk met de patiënt het beste behandelplan 
op te stellen. We spreken door hoe we de vervolgaanvraag bij KWF 
gaan insteken, want we willen de implementatie uitbreiden om meer 
patiënten en artsen te kunnen helpen.Fo
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Rond lunchtijd spreek ik met twee studenten over hun plannen voor 
hun tweede jaar van de master in de richting klinische BW. Er is veel 
keuzevrijheid. De ene student wil graag technische cursussen aan de 
Universiteit van Twente volgen en de andere zoekt een stage in het 
buitenland.
Verder heb ik alle afspraken van deze week uit m’n agenda gehaald en 
loop ik nog een keer goed door de hele tekst van mijn oratie heen. Ik 
print het document met puntgrootte 14. 
‘s Avonds tennis ik een uur. Het is heerlijk om m’n hoofd leeg te maken. 

Woensdag
Ik maak er een rustige dag van en neem de tekst nog een keer goed door 
en beantwoord wat mails. Verder plak ik de laatste stickers op gebruikte 
tennisballen. Morgen neem ik een krat mee voor het publiek. Mette, 
vanmiddag thuisgekomen vanuit de studentenkamer in Leeuwarden, 
helpt me. Miika leert wiskunde, hij zit midden in de toetsweek. Alle 
voorbereidingen zijn gedaan, dus ik besluit in de avond toch naar ten-
nistraining te gaan. Het is fijn om te bewegen en na afloop nog iets te 
drinken. Ik houd het bij thee.

Donderdag
Na een onrustige nacht pak ik alle spullen bij elkaar. Rond lunchtijd is 
Miika klaar met de toets: ‘Het ging wel goed’, is Albert terug van zijn 
werk en is Jura, de vriendin van Mette, ook aangekomen. Zij zal vandaag 
de foto’s maken. Om 14.00 uur rijden we naar Nijmegen waar we wor-
den verwelkomd door de pedel. De tijd tikt langzaam naar 15.45 uur. 
Ik trek mijn toga aan en mijn familie wordt naar de zaal begeleid. Met 
de rector magnificus begeef ik mij naar de andere hoogleraren, die kort 
worden toegesproken. Wijzend op de tennisballen en mijn witte gympen 
zegt de rector: ‘’Vandaag wijken we een beetje af van het protocol. Het 
wordt een bijzondere rede. We gaan zo meteen rennend naar binnen 
met een tennisbal in onze handen.’’ Er klinkt gelach. We wandelen rustig 
naar binnen. Voor mijn voeten rolt een tennisbal uit het publiek naar 
beneden. Daar word ik vrolijk van, ik houd wel van een beetje chaos. 

Het is begonnen.
In mijn rede neem ik de mensen mee naar de kliniek, het onderzoek en 
het onderwijs op het gebied van klinische bewegingswetenschappen. En 
vooral ook het samenspel daartussen. Hoe kan onderwijs het werkveld 
en onderzoek vooruithelpen? En andersom. Natuurlijk laat ik het pu-
bliek ook een aantal keer bewegen. 
Wat is het geweldig om iedereen te zien en wat gaat de tijd snel voorbij. 
Voor ik het weet praat ik op de receptie na met de vele mensen die er 
zijn, leuke gesprekjes met felicitaties en complimenten. Het is nu al een 
onvergetelijke dag. Om half zeven gaan we naar ’t Sfeerhuys in Nijme-
gen, waar ik met collega’s, familie en vrienden buiten geniet van een 
walking dinner. Ik neem eindelijk een biertje, dat smaakt me goed. De 
avond is heel gezellig en vliegt voorbij. Mijn directe collega’s hebben een 
grappig stukje in elkaar gezet waarbij er - hoe kan het ook anders - veel 
moet worden bewogen.
Aan het eind van de avond is er een telefoontje. Het is een oud-collega 
die zijn tas is vergeten. Of er vanavond nog iemand in de buurt van Al-
mere komt? Ik kijk rond en moet grinniken bij de gedachte dat een van 
mijn collega’s, in licht aangeschoten toestand, nu op de fiets naar Almere 
zou stappen. We spreken af dat hij de tas morgen bij mij ophaalt. 

Vrijdag
Weinig geslapen, de dag zinderde nog lang na in mijn hoofd. In de och-
tend drink ik koffie met de oud-collega uit Almere. De rest van de dag 
pak ik, samen met Mette en Miika, de stapel cadeaus uit en lees ik alle 
leuke kaartjes. Tjee, wat veel… daar ga ik nog lang plezier aan beleven. 

Weekend
Zaterdag speel ik met mijn tennisteam competitie tegen het mixed-
team van Zevenaar. Onze banen liggen op een mooie plek, in het bos 
van Schaarsbergen. Het is een zonnige dag vol gezelligheid, waardoor 
ik mijn vermoeidheid snel vergeet. Als we er dan ook nog met de winst 
vandoor gaan, is het feest compleet.
Zondag begint met een heerlijk paasontbijt met het gezin. De rest van de 
dag zit ik veel buiten met een boek, uitrusten en nagenieten. Na vandaag 
kom ik wel weer in beweging.‹‹

Esther.Tanck@radboudumc.nl
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››VERSLAG  VvBN-SYMPOSIUM

Door Studiosi Mobilae-leden Isa Kreuwel, Marjolein Blokland, Jorik van den Broek, Luuc van der Wal, Linde van den 
Anker en Nienke Paauwe

Het thema van het Symposium van de Vereniging voor Bewegingswetenschappen 
Nederland op 22 april 2022 in Utrecht was: academisch ondernemerschap.

Melvyn Roerdink sprak over het academisch ondernemerschap 
binnen de bewegingswetenschappen. Volgens hem hebben bewe-
gingswetenschappers heel veel ideeën, maar blijven deze ideeën 
vaak gevangen binnen de universiteit. Ze bereiken nooit de maat-
schappij en gaan al zeer vroeg in de idee-naar-markt-fase verloren. 
De oorzaak hiervan is koudwatervrees. Dit is niet alleen zonde 
voor jezelf, maar ook voor de maatschappij. Er zijn volgens hem 
erg veel overeenkomsten tussen academici en ondernemers. Het 
stappenplan van onderzoek doen komt overeen met het stappen-
plan voor het opstarten van een onderneming. Ook sprak hij over 
zijn eigen project, de Holocue. Dit is een VR-bril waarbij verschil-
lende cues te zien zijn in de omgeving en die Parkinsonpatiënten 
kan helpen met het looppatroon. Deze cues kunnen veelvuldige 
en/of lange freezing tegengaan. Een ander bedrijf, Magislines, was 
op hetzelfde moment bezig om een soortgelijk product te ontwik-
kelen, dus hebben ze besloten hun krachten te bundelen tot één 
bedrijf: Strolll.

Vervolgens sprak Jasper den Boer over het bedrijf Lode Holding: 
een onderneming met bewegingswetenschappen in haar DNA. 
Het doel van het bedrijf is mensen zo goed mogelijk te laten 
bewegen, zodat hun levensgeluk toeneemt. Lode is een bedrijf dat 
werkt aan de ontwikkeling en productie van medisch gecertifi-

ceerde bewegings-
apparatuur. Deze 
producten vinden 
de weg naar de klant 
via een wereldwijd 
netwerk, waarbij 
de distributeur veel 
meer doet dan alleen 
productverkoop. 
Lode Holding werkt 
samen met bedrijven 
als ProCare, Axtion, 
Umaco en Omnium. 
Jasper gaf ook nog een aantal tips mee aan bewegingswetenschap-
pers met ondernemersambitie: bedenk een plan, waarom en voor 
wie, bepaal de risico’s, neem behapbare stappen, wees flexibel en 
werk samen. 

Na de eerste pauze 
kwam Monique 
Berger spreken over 
het stimuleren en 
optimaliseren van 
beweegdeelname 
en sportparticipatie 
voor mensen met een 
beweegstoornis. Zij is 
sinds vorig jaar lector 
Technologie voor 
inclusief bewegen en 
sport aan de Haagse 
Hogeschool en houdt 
zich vooral bezig met het belang van bewegen voor iedereen. Zij 
wil mensen stimuleren met een beweegvriendelijke omgeving, 
sporthulpmiddelen en door feedback te geven op het bewegen. Zo 
is ze bezig met het beweegvriendelijker maken van parken voor 
alle mensen en richt ze zich op sporthulpmiddelen voor mensen 
met een beperking. Deze zijn vaak erg moeilijk te verkrijgen, maar 
kunnen zich ruim 4,5x terugverdienen door een hoge sociaaleco-
nomische waarde. Het krijgen van feedback stimuleert mensen 
om meer te gaan bewegen. Als voorbeeld noemde Monique de 
stappentellers. Alleen zijn deze voor mensen met een beperking 

‘De ondernemende  
bewegingswetenschapper’
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nog veel minder beschikbaar. Daarom is zij bezig met het ontwik-
kelen van een Strava voor rolstoelgebruikers, om zo ook mensen 
met een beperking te stimuleren meer te bewegen. 

Daarna kwam Willy Colier spreken. Hij vertelde over sensortech-
nologie en de ontwikkelingen die hij heeft doorgemaakt met onder 
andere zijn bedrijf Artinis. Dit is een van de weinige NIRS-bedrijven 
in Europa. Het bedrijf maakt NIRS-apparatuur en houdt zich bezig 
met het versimpelen van medische beeldvorming. Hij vertelde over 
welke producten het bedrijf op de markt heeft gebracht en hoe de 
weg hiernaartoe is verlopen. Zo zijn ze begonnen met het ontwik-
kelen van de PortaMon, een apparaat dat meet wat er gebeurt in 
spierweefsel, maar hebben ze ook apparaten op de markt gebracht 
voor het meten van hersenactiviteit. De producten van Artinis lopen 
dus uiteen en worden op verschillende plekken gebruikt. 

Daan Bregman van de TU Delft Sports Engineering Institute 
vertelde over het innovatieve werk dat vanuit de TU Delft gedaan 
wordt voor de bewegingswetenschappen. Het instituut werkt sa-
men met het bedrijfsleven en de sportwereld. Ze werken aan inno-
vaties door de verschillende vakgebieden die de TU Delft aanbiedt 

te combineren. Zo hebben ze met behulp van 3D-printers een pop 
geprint die ze konden gebruiken voor het creëren van een sneller 
pak voor wielrenners, met sensoren deden ze onderzoek naar 
wielrenners tijdens de afdaling en ze ontwikkelden een nieuwe 
baanfiets door een model te maken, wat een succes was bij de 
Olympische Spelen in Tokyo. Het komt er volgens Daan op neer 
dat bewegingswetenschappers breder moeten kijken naar andere 
vakgebieden die ons kunnen helpen bij nieuwe innovaties. 

Vervolgens sprak Wouter Bijnens van Maastricht University. 
Hij kwam spreken over hospital fit. Dit is het fenomeen waarbij 
mensen stoppen met bewegen als ze gehospitaliseerd zijn. Hij 
heeft verteld over de ontwikkeling en validatie van drie grote 
takken: quick services, prototypes en producten. In de huidige 
situatie wachten mensen met bewegen totdat iemand ze vertelt te 
gaan bewegen. Het doel van het onderzoek was om mensen uit 
bed te krijgen en zoveel mogelijk te laten bewegen. Ze hebben 
een apparaat ontwikkeld dat fysieke activiteit meet en verbonden 
is met een smartphone. Uit het onderzoek blijkt dat het apparaat 
redelijk goed is en dat mensen al een half uur na de operatie met 
het product meer bewegen. De volgende stap is om te testen of het 
product ook echt effectief is en vanaf mei is de effectstudie hier-
naar dan ook begonnen. De verwachting is dat het product rond 
2024 klaar is voor de markt. 

Tot slot sprak Juha Hijmans over de 
implementatie van technologie innova-
ties bij het ontwerpen van schoenen. De 
schoenen waarnaar ze onderzoek hebben 
gedaan heten de IndiRock ’n Sole en 
deze beïnvloeden achilles tendinopatie 
en plantair faciitis. Ze zorgen ervoor dat 
de kracht gereduceerd wordt. Bij patiën-
ten met diabetes neuropathie kan dit erg helpen doordat de druk 
verlaagd wordt onder de zool. Uit een onderzoek waarbij ze heb-
ben gekeken naar welke mate van dorsaalflexie zorgt voor pijn op 
de achillespees, kwam voort dat een flexibele zool het beste werkt 
voor patiënten met achillespeesproblemen en dat de stijfheid juist 
wat groter moet zijn bij plantair faciitis. .‹‹
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››PROMOTIE

Annefleur Berkel
Preoperative optimization of diagnostic work-up and physical fitness predicts and improves 

outcome of patients with colorectal cancer

Een fysiek trainingsprogramma van 3 weken voorafgaand aan een darmkankeroperatie (prehabilitatie) 

verbeterde de fitheid van patiënten met een hoog risico op complicaties met ongeveer 10%. Daarnaast 

werd een complicatiereductie van ruim 40% gevonden bij de groep die fysiek getraind had ten opzichte 

van de groep die standaardzorg kreeg.

B
ij darmkanker is radicale resectie van de 
tumor, al dan niet met (neo)adjuvante behan-
deling, de hoeksteen van curatieve behande-
ling. Het is een zware behandeling met een 

aanzienlijke impact op de patiënt. Ondanks substanti-
ele verbeteringen in de perioperatieve zorg in de afgelo-
pen decennia, blijft het aantal complicaties in de gehele 
patiëntengroep na colorectale chirurgie aanzienlijk, 
met percentages tot 30%. Bij oudere, kwetsbare en niet 
fitte patiënten is dit percentage zelfs nog hoger, met 
percentages van ruim boven de 50%. Een complicatie 
kan onder meer leiden tot een langere opnameduur, 
afname van de kwaliteit van leven op de korte en lan-
gere termijn en hogere zorgkosten. In dit proefschrift 
is onderzocht of patiënten met een verhoogd risico op 
postoperatieve complicaties (hoog-risicopatiënten) 
adequater konden worden geïdentificeerd voorafgaand 
aan de operatie door te kijken naar de rol en risico’s van 
fysieke fitheid van de patiënt. Daarnaast is onderzocht 
of de postoperatieve resultaten van deze hoog-risicopa-
tiënten verbeterd konden worden met een fysiek trai-
ningsprogramma (prehabilitatie) voorafgaand aan de 
operatie. In dit trainingsprogramma werden patiënten 
gedurende drie weken drie keer per week getraind door 
een eerstelijns-fysiotherapeut. Uit het onderzoek bleek 
dat prehabilitatie binnen een relatief korte periode van 
slechts 3 weken de fitheid met ongeveer 10% verbe-
terde. Daarnaast werd een complicatiereductie van 
ruim 40% gevonden bij de groep die fysiek getraind 
had ten opzichte van de groep die standaardzorg kreeg. 
Uit het promotieonderzoek bleek onder andere ook dat 
iemands lichaamssamenstelling gemeten op een CT-
scan (zoals de hoeveelheid vetinfiltratie in de spieren 
en de combinatie van een laag spiermassa en overge-
wicht) gebruikt kon worden voor het voorspellen van 
complicaties na een endeldarmoperatie. 

Curriculum vitae
Na het behalen van haar bachelor Bewegingswe-
tenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
heeft Annefleur via de zijinstroom cum laude haar 
masterdiploma Geneeskunde behaald in 2013. In 
2015 is ze gestart met haar promotieonderzoek aan 
de Universiteit Maastricht onder begeleiding van 
prof.dr. Nico van Meeteren (thans Erasmus MC), 
prof.dr. Joost Klaase (UMCG) en dr. Bart Bongers 
(Universiteit Maastricht). In 2016 is ze gestart met de 
huisartsopleiding in Twente. Sinds 2022 heeft ze haar 
eigen huisartsenpraktijk.
Annefleur Berkel promoveerde op donderdag 20 
januari 2022 aan de Universiteit Maastricht (link naar 
proefschrift: https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/
portalfiles/portal/76219307/c7334.pdf) 
 

‹ ‹
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››STUDENT AAN DE SLAG

››Dion Oude Groote Beverborg
De lockdown gaf mij de uitgelezen kans om uit mijn vertrouwde wereld in Groningen te stappen. Op tv 

kwam de Esther Vergeer Foundation voorbij en ik was direct enthousiast over het doel: elk kind de kans 

geven om ‘gewoon’ te sporten. Wat begon als vrijwilligerswerk is nu uitgegroeid tot een fantastische 

baan naast mijn bachelor Bewegingswetenschappen.

V
anaf mijn vijftiende gaf ik bijles aan 
kinderen op de middelbare school. 
Het gaf mij altijd enorme voldoe-
ning om met ze te kletsen over het 

leven, zodat ze meer zelfvertrouwen kregen 
en daarnaast ook nog de vakken gingen halen 
waarin ik bijles gaf. Nu als student was ik weer 
op zoek naar diezelfde voldoening; ik wilde 
iets betekenen voor kinderen die dit extra 
beetje nodig hebben. Dit vond ik bij de Esther 
Vergeer Foundation.

De eerste acht maanden deed ik vrijwilligers-
werk, met als doel om zoveel mogelijk aanmel-
dingen van kinderen te krijgen voor de rol-
stoeltennisclinic. Later mocht ik meekijken en 
meehelpen met het opzetten van de Sportpoli 
in het Beatrix Kinderziekenhuis. Die Sport-
poli’s draaien in vijf kinderziekenhuizen en ik 
ben vooral te vinden in het Beatrix Kinder-
ziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. 
De Sportpoli is de start van een persoonlijk 
begeleidingstraject naar een ‘gewone’ sportver-
eniging die bij het kind en zijn beperking past 
en waar het kind ook welkom is. 

De begeleidingstrajecten geven mij enorm veel 
energie. Door ook mee te gaan naar de trainin-
gen, kun je zien hoeveel impact dit heeft op de 
kinderen en op hun ouders. Tijdens de eerste 
proefles die ik begeleidde, had het meisje een 
glimlach van oor tot oor. Het hele uur hield zij 
het vol om lekker te dansen. Nu gaat zij nog 
elke week een of twee keer naar de danslessen. 
Haar moeder zat met tranen van blijdschap in 
de ogen te kijken naar de training. Al die posi-
tieve emoties na een lastige tijd neem ik voor 
altijd mee bij elk begeleidingstraject. 

Ik leer door dit werk zoveel van de kinderen en 
hun ouders. Grenzen worden verlegd. Bijvoor-
beeld door een slechtziend meisje. Een proefles 
zwemmen voelde voor haar alsof ze in een 
zwart gat aan het zwemmen was. Toen wilde ze 
roeien proberen. Natuurlijk was het spannend 

om in de roeiboot te stappen, maar ze heeft het 
toch gedaan. De wind door haar haren samen 
met het spetterende water zorgen voor een 
echte sportbeleving. 

Mijn werk is een fijne aanvulling op mijn 
studie Bewegingswetenschappen. Ik was altijd 
op zoek naar iets tastbaars voor mijn intrin-
sieke motivatie. Dit zorgde er zelfs even voor 
dat ik ben gestopt met Bewegingswetenschap-
pen om Fysiotherapie te studeren. Tijdens 
mijn werk zag ik gave projecten langskomen: 

rolstoeltaekwondo, rolstoelvoetbal, noem het 
allemaal maar op. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
ik het afgelopen jaar toch weer ben begonnen 
met Bewegingswetenschappen. Dit was een 
weloverwogen keuze. Nu merk ik tijdens het 
studeren dat de vakken beter aansluiten, omdat 
ik dit kan relateren aan de praktijk. 

Ik geniet van het werk en ik krijg er zo veel waar-
devols voor terug. Die lach op het gezicht van 
het kind dat mee kan doen met sporten maakt 
het voor mij een bijzonder mooie baan! ‹‹
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Vrouwen in de wetenschap: 
zijn ze echt niet te vinden?

Door Florentina Hettinga She/Her 

Een paar weken geleden zaten we met de redactie van Moving Matters te vergaderen. Met z’n vieren. Alle vier vrouw. Alle 
vier afgestudeerd bewegingswetenschapper en op een of andere manier werkzaam in de bewegingswetenschappen. 
Best cool, als je bedenkt dat toen ik mijn eerste colleges volgde in 1997, nu 25 (*schrik!*) jaar geleden, het overgrote 
deel van de docenten man was. Brenda (van Keeken) was er natuurlijk en in een vage herinnering ook nog heel kort 
Margriet Mullender en Claire Michaels van wie ik heel even les heb gehad, maar zij verdwenen weer. Vervolgens was 

er in de twee masters (sport en bewegingssystemen) die ik destijds deed, geen dame te bekennen. Gelukkig liep Lieke 
Peper nog wel eens door de gang als ‘voorbeeld op afstand’ voor de vrouwelijke bewegingswetenschapper, maar helaas 
heb ik nooit les van haar gehad. Ook bij mijn promotie in 2008 waren zowel de begeleiders als de opponenten man. Dat 

was nog zo in die tijd, en doodnormaal. Alleen mijn moeder viel het op. Die zei toen al “Kunnen ze wel, met al die mannen 
tegen mijn meisje!” Maar verder was dat zoals het was, en natuurlijk was het een geweldige dag. 

Inmiddels zijn we alweer veertien jaar verder, in het jaar 2022. En 
daar zaten we dus met z’n vieren. Tijden zijn veranderd, er is meer 
aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in de samenleving. Het 
huidige kabinet bestaat bijvoorbeeld voor de helft uit vrouwen en 
in de Tweede Kamer zitten 57 (van de 150) vrouwen. Het ziet er 
tegenwoordig raar uit als een commissie, in welk vakgebied dan 
ook, alleen uit mannen (het spreekwoordelijke ‘manel’) bestaat. 
Het is niet meer normaal zoals vroeger. Het valt op. Zo viel het 
ons dus ook op: het VvBN-Symposium. Een superleuk pro-
gramma, maar er stond slechts een vrouw op het programma: de 
kersverse lector Monique Berger. 
Rond de tijd van onze redactievergadering verscheen ook een 
discussie met experts over ‘Polarized training’ in het hoog aange-
schreven blad ‘Medicine and Science of Sport and Exercise’. Als 
experts waren alleen mannen uitgenodigd. En zo zijn er nog veel 
meer voorbeelden: een multidisciplinair review over Resilience in 
Sport met twaalf mannelijke auteurs. Rondetafelgesprekken over 
bewegingsarmoede in de Tweede Kamer met … heel veel mannen 
en een enkele vrouw, maar geen wetenschapsters. Foto’s van pro-
moties met alleen een vrouwelijke kandidaat en wellicht paranimf, 
soms misschien ook nog één vrouwelijke supervisor, maar verder 
alleen mannen. Het valt tegenwoordig op. Ook onze proefper-
sonen in de sport en medische wetenschappen zijn vaak man. In 
slechts 3% (*alweer schrik!*) van de labstudies in de sportweten-
schap zijn vrouwen geïncludeerd. Atletes trainen dus vaak met 
schema’s gebaseerd op kennis vergaard bij mannen. 
Editors, professors, lead authors, congresorganisaties en politici: 
ik ben zo benieuwd waarom? Hoeft er van jullie eigenlijk niets 
te veranderen ten opzichte van 25 jaar geleden en is het allemaal 
wel goed zo, of lopen we gigantisch achter in de (bewegings)
wetenschappen? Zijn er dan echt geen vrouwen te vinden? Of is de 
meerwaarde van diversiteit niet groot genoeg?

Toch maar eens naar de cijfers kijken dan. In Nederland was 25 
jaar geleden bijna de helft van de studenten vrouw. Dan zouden 
vrouwen nu toch ook ongeveer de helft van de rollen in hun 
vakgebied moeten vervullen, zeker als je beseft dat academische 
prestaties van vrouwen gelijk aan, of soms zelfs ietsje beter zijn 
dan die van mannen. Waarom zijn er dan bijvoorbeeld nog zo 
weinig vrouwelijke hoogleraren? In Nederland presenteert het 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (zie figuur 1) jaarlijks 
hoeveel vrouwelijke hoogleraren er zijn. Dat is nu bijna een kwart, 
bijna 20% meer dan 20 jaar geleden, maar nog steeds zitten er dus 
relatief weinig vrouwen in de hogere functies aan een universiteit. 
Een andere interessante vraag is: waarom is er nog steeds stan-
daard een ‘gender pay gap’ wat, als je als organisatie niet oppast, 
vrolijk rondgetweet wordt door de Gender Pay Gap Bot  
(@paygapapp)? In het Verenigd Koninkrijk verdient de gemid-
delde vrouw die aan een universiteit werkt ongeveer 17% min-
der dan de gemiddelde man. Sinds 2018 zijn organisaties wette-
lijk verplicht deze gegevens op de website te rapporteren, zodat 
studenten/ouders dit mee kunnen wegen in hun keuze voor 
een universiteit. Deze pay gap komt vooral doordat de vrouwen 
andere rollen vervullen, maar soms worden ze ook echt minder 
betaald voor hetzelfde werk. Er is veel discussie geweest over 
de oorzaken van de gender pay gap, en in 2006 werd er in een 
discussie in Nature zelfs gesuggereerd dat het om aangeboren 
onkunde van de vrouw (ja, echt!) ging. Gelukkig is inmiddels 
ook bewezen dat dit niet het geval is en dat (on)bewuste voor-
oordelen een rol kunnen spelen bij het beoordelen en waarde-
ren van vrouwen. Dit is precies de reden waarom het cruciaal is 
om procedures voor bijvoorbeeld promotie, het aannemen van 
nieuwe medewerkers en het toekennen van financiële middelen, 
te baseren op transparantie en eerlijkheid. Voor wie hier meer 
over wil lezen, laat het me weten; ik heb net een essay over ‘The 

››OPINIE
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gender pay gap and corporate social responsibility’ geschreven 
voor mijn MBA.
Dan nog iets over de meerwaarde van diversiteit. In het bedrijfs-
leven is het duidelijk dat diversiteit binnen managementteams tot 
betere economische prestaties leidt, toegang geeft tot een groter 
netwerk en ook leidt tot het inbrengen van bredere inzichten en 
meer aandacht voor ‘corporate governance’. Ook voor academisch 
leiderschap op welk niveau dan ook zou diversiteit dus voordelen 
kunnen hebben. Een voor de hand liggende vraag die vanuit een 
divers perspectief gesteld zou kunnen worden als we de boven-
staande voorbeelden bekijken, luidt bijvoorbeeld: is er gedacht aan 
de invloed van de maandelijkse cyclus op ‘Polarized Training’, ‘Re-
silience’ of ‘Beweegarmoede’? En wat als je aan de Ramadan doet? 
Want ik schrijf nu over vrouwen maar diversiteit strekt natuurlijk 
veel verder. 

Op sommige aspecten van de discussie over het belang en 
bewerkstelligen van diversiteit zullen de meningen verschillen, 
maar één aspect is denk ik wel echt veranderd in de afgelopen 25 
jaar: de vrouwen zijn er nu wel. Om dit wat meer naar voren te 
brengen heeft de redactie van Moving Matters besloten om voor 
dit nummer met name vrouwen te benaderen om bijdragen voor 
de diverse rubrieken te leveren. Ook kijken we al uit naar het 
VvBN-Symposium van volgend jaar en zijn we erg benieuwd hoe 
het programma er dan uit gaat zien! ‹‹ 

Florentina Hettinga is professor en director of Research and Know-
ledge Exchange, Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, UK

florentina.hettinga@northumbria.ac.uk 

Figuur 1. Vrouwen op de Universiteit. Adapted from: https://www.lnvh.nl/monitor2021/
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››VvBN-BESTUUR

Florieke Eggermont
Functie:  wetenschappelijk docent en onderzoeker
Affiliatie:  Orthopaedic Research Lab, Radboudumc
Opleiding:   Biomedical Sciences, specialisatie ‘Clinical Hu-

man Movement Sciences’, Radboud Universiteit 
Nijmegen

Afgestudeerd in:  2013
Promotieonderzoek:   ‘Towards clinical implementation of finite ele-

ment based fracture risk prediction in femoral 
bone metastases’, Radboud Universiteit Nijmegen

Gepromoveerd in:  2019

Onderzoek:
Patiënten met kanker kunnen uitzaaiingen in het dijbeen krijgen die 
vaak erg pijnlijk zijn en zorgen voor een verhoogd risico op een patho-
logische fractuur. De behandeling van deze uitzaaiingen is afhankelijk 
van het fractuurrisico: patiënten met een laag risico op een fractuur 
worden bestraald om de pijn te behandelen, terwijl patiënten met 
een hoog risico in aanmerking komen voor een preventieve opera-
tie. Volgens de huidige klinische richtlijnen wordt dit fractuurrisico 
ingeschat door de grootte van de uitzaaiing te meten op röntgenfoto's 
of CT-scans. Het blijkt echter dat met deze methode patiënten onnodig 
preventief worden geopereerd en dat er patiënten zijn die alsnog hun 
dijbeen breken. Daarom hebben we de BOtSterkte-score (BOS-score) 
ontwikkeld, die wordt gebaseerd op patiënt-specifieke eindige-elemen-
tenmodellen (Finite Element, FE). Deze modellen zijn biomechanische 
computermodellen waarmee we de botsterkte kunnen uitrekenen aan 
de hand van een CT-scan. Tijdens mijn promotieonderzoek hebben 
we laten zien dat de BOS-score beter is in het inschatten van fractuur-
risico dan de huidige klinische richtlijnen. Op dit moment zijn we bezig 
met een pilotstudie waarbij de BOS-score echt gebruikt wordt in de 
klinische praktijk: artsen sturen een CT-scan naar ons, wij maken het 
model en sturen de BOS-score terug. We kijken nu naar het effect van 
de BOS-score op de behandelplannen en of de BOS-score ook bijdraagt 
aan shared decision making met de patiënt. Meer informatie over het 
BOS-project is te vinden op www.radboudumc.nl/bos.

Onderwijs:
Ik ben betrokken bij onderwijs dat 
we vanuit de afdeling Orthopedie 
organiseren voor de opleidingen 
Biomedische Wetenschappen en 
Geneeskunde aan de Radboud 
Universiteit. Ik werk mee aan de 
minor ‘Moving Questions’ waarin 
studenten tijdens de bachelorfase een eerste inzicht krijgen in wat bewe-
gingswetenschappen inhoudt. Daarnaast coördineer ik de mastervakken 
‘Orthopaedic Biomechanics in Motion’ en ‘Applied Matlab for Biome-
dical Sciences’. Verder ben ik deputy specialisation coordinator Clinical 
Human Movement Sciences (CHMS). Daarvoor coach ik, samen met 
Esther Tanck, masterstudenten die de specialisatie CHMS hebben geko-
zen en zijn we verantwoordelijk voor de CHMS-specialisatiecursussen.

Florieke.Eggermont@radboudumc.nl

Dominique Vrouwenvelder
Functie:  wetenschapsjournalist
Opleiding:   Bewegingswetenschappen, specialisatie 'Sports & 

nutrition', Maastricht University
Afgestudeerd in:  2018

Tijdens mijn studie begon 
ik me langzaam maar zeker 
te realiseren dat wetenschap 
pas waarde krijgt wanneer 
het gedeeld wordt met zoveel 
mogelijk mensen. Hoe zinvol 
is bijvoorbeeld kennis over 
koolhydraten, bloedsuikerspie-
gel en insuline als we dit niet 
delen met diabetici? Of alle 
kennis die we hebben opge-
daan over bewegen in relatie 
tot bijvoorbeeld dementie of 
hart- en vaatziekten? Vanuit 
die gedachte ben ik mij na het behalen van mijn diploma gaan richten 
op wetenschapscommunicatie.

Als je het mij vraagt, is wetenschapscommunicatie een onderbelicht vak 
op de universiteit. We le(e)r(d)en uiteraard hoe we onderzoek moeten 
doen en hoe we dit onderzoek volgens strenge stramienen (zouden) 
moeten indienen ter publicatie, maar de communicatie met de echte 
wereld wordt vaak vergeten.

Mijn interesses liggen met name bij de pijlers bewegen, voeding en 
gezondheid. Het liefst zie ik een maatschappij die zich inzet voor pre-
ventieve geneeskunde, in plaats van curatieve. Hiervoor is het belangrijk 
dat het algemene publiek weet hoe het gezond moet blijven. En dan 
niet enkel via de adviezen van online influencers met hun grote schare 
volgers. Laten we vanuit bewegingswetenschappen hier ook een rol bij 
spelen – de vertaling van science naar practice. Huis-tuin-en-keuken-
gezondheidsadviezen, maar dan evidence-based.

Als kersverse secretaris van de VvBN wil ik huidige studenten dan 
ook aanmoedigen om verder te kijken dan de gebaande paden. Je bent 
vanuit je opleiding hartstikke goed en breed geschoold. Gebruik deze 
kennis om de maatschappij een beetje beter te maken.‹‹

Een nieuw redactielid en een nieuw bestuurslid stellen zich voor
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››PROMOTIE

Diana van Winden 
Injuries in pre-professional dancers: a performance psychological approach 

Het belang van fysieke en mentale gezondheid wordt steeds meer erkend. Waar ‘No pain, no gain’ en 

‘The show must go on’ vaak de norm waren, wordt er gelukkig steeds meer geluisterd naar wat iemand 

nodig heeft. Ook binnen de context van de danswereld komt meer aandacht voor gezondheid, wat goed 

aansluit bij mijn promotieonderzoek naar fysieke én mentale klachten bij dansstudenten. 

D
e conclusie: dansstudenten lopen groot 
risico op blessures en hebben risico op 
mentale gezondheidsklachten. Beperkte 
vaardigheden in het om kunnen gaan met 

stress en problemen, een lagere leeftijd en een hogere 
BMI blijken blessure-risicofactoren te zijn. Verder 
blijkt dat geblesseerde studenten meer stress ervaren 
en dat in de aanloop naar een blessure het stressni-
veau toeneemt. Daarnaast zorgen de overtuigingen 
die dansstudenten hebben over de ‘harde’ danscul-
tuur en het schoolsysteem voor veel druk. Net als 
tijdsdruk en onzekerheid over hun blessure maken 
die overtuigingen het voor studenten lastig om goed 
om te gaan met hun blessure en om naar hun lichaam 
te luisteren.

Hoe kunnen we deze resultaten gebruiken in de prak-
tijk? Er is geen simpele oplossing voor de preventie 
van gezondheidsklachten bij dansers. Wel is het goed 
om te focussen op het verminderen van stress. Onder 
andere door studenten beter te leren omgaan met de 
effecten van stress en hun eigen gedachten en erva-
ringen. Interventies gericht op bijvoorbeeld visualisa-
tie, ontspanning, mindfulness en acceptatie kunnen 
wellicht helpen met het verminderen van blessureri-
sico en het verbeteren van blessureherstel. Daarnaast 
is het goed om de werklast verder te optimaliseren en 
de kennis over mentale gezondheid te vergroten. Als 
laatste is een cultuurverandering binnen de danswe-
reld nog steeds nodig, met uiteindelijk een optimale 
balans tussen hard werken en voldoende rust. 

Curriculum Vitae
Na mijn bachelor Bewegingswetenschappen aan de 
Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam ben ik Sport- 
en prestatiepsychologie gaan studeren aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Hierna heb ik mij verder ont-
wikkeld als geaccrediteerd Sportpsycholoog VSPN® 
en was ik werkzaam bij Codarts Rotterdam, Hoge-
school voor de Kunsten, waar ik ook mijn masterthe-
sis en -stage mocht uitvoeren. Deze werkzaamheden 
mondden uit in een promotietraject in samenwerking 
met de VU. Op 9 mei 2022 heb ik mijn proefschrift 
mogen verdedigingen aan de VU, met prof. Geert 
Savelsbergh als promotor, en dr. Janine Stubbe en dr. 
Raôul Oudejans als copromotoren.
Sinds januari 2022 ben ik als docent werkzaam 
binnen de psychologie-afdeling van de Universiteit 
van Amsterdam. Naast mijn academische carrière 
werk ik ook met veel plezier in de praktijk als (sport)
psycholoog. 

diana@pamperformance.com 

‹ ‹
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Het belonen van een gezonde 
leefstijl: is dit ethisch verantwoord?

Door Dorine Collard, Liesbeth Velema, Ellen de Hollander

Op 20 januari 2022 organiseerde de VvBN-interessegroep Sport, bewegen en gezondheid de themabijeenkomst 'Het 
belonen van een gezonde leefstijl: is dit ethisch verantwoord?' Een grote groep van maar liefst 47 deelnemers luisterde 
als eerste naar een presentatie van Roland Bertens. Hij is advocaat in de gezondheidszorg bij Van Benthem & Keulen en 
vertelde over de voor- en nadelen van het belonen van gezond gedrag in het verzekeringsstelsel. Daarna vertelde René 
Sielhorst, eigenaar Fitcoin Health Communities, over het commercieel vitaliteitsprogramma It’s My Life TM dat mensen 

beloont voor beweeggedrag. Tot slot werd er een levendige discussie gevoerd aan de hand van drie stellingen.

Roland schetste ons de almaar stijgende zorgkosten en gaf aan 
dat preventie bittere noodzaak is. Maar de grote vraag is wie er 
verantwoordelijk is voor het stimuleren van een gezonde leefstijl 
en dus voor preventie in de gezondheidszorg. Hierbij zijn naar zijn 
mening drie mogelijkheden. De burgers zelf kunnen verantwoor-
delijk zijn (een liberaal model), de overheid kan verantwoordelijk 
zijn (socialistisch/collectief model) of de zorgverzekeraars/zorgver-
leners kunnen verantwoordelijk zijn (de markt levert). De prikkel 
voor een zorgverzekeraar om aan preventie te werken is een lagere 
schadelast. Voor de overheid zou deze prikkel lagere gezondheid-
zorgkosten zijn. De burger zou profiteren van een gezonde leefstijl 
door gezondheidswinst te behalen.  
 
Maar het is niet makkelijk wie de handschoen oppakt. Het huidige 
zorgverzekeringsstelsel heeft niet echt een marktwerking en is ei-
genlijk een publiek stelsel. Sinds 2006 bepaalt de overheid hoeveel 
geld er verdeeld wordt en ook in belangrijke mate waar het geld 
naartoe gaat. Dus de zorgverzekeraars zijn eigenlijk niet in regie. 
Voor de burgers zelf is het hartstikke lastig om eigen verantwoor-
delijkheid te nemen en zelf gedrag aan te passen, zeker als we leven 
in een omgeving die ons continu verleidt tot ongezonde keuzes. De 
overheid kan op verschillende manieren inzetten op preventie. Dit 
kan bijvoorbeeld door te kiezen voor bepaalde belastingen (zoals 
de suikertaks), meer preventieve maatregelen in het basispakket 
van de zorgverzekeraar of door regulatie. Helaas is de investering 
van de overheid in gezondheidsbevordering sinds 2003 niet meer 
toegenomen. Volgens Roland kunnen er zonder extra budget van-
uit de overheid geen stappen gemaakt worden in preventie en het 
bevorderen van een gezonde leefstijl.  

Vervolgens liet René ons bij zijn presentatie inzien dat de omgeving 
zo is ingericht dat we helemaal niks meer zelf hoeven te doen, zelfs 
het openen van deuren gaat op veel plekken automatisch. Met het 
vitaliteitsprogramma It’s My LifeTM probeert René samen met zijn 
collega’s gezond gedrag zo makkelijk mogelijk te maken door dit 
te belonen met Fitcoins. Het programma begint met een beloning 
waardoor mensen letterlijk in beweging komen. Door in beweging 
te komen, maken zij kennis met bewegen, worden zij zich bewust 

wat bewegen met ze doet en daarmee ontstaan referrals – mensen 
zijn enthousiast en vragen collega’s, vrienden of buren ook mee te 
doen. Dit is precies hetzelfde principe dat wordt gebruikt om ons 
ongezonde producten te laten kopen. Een aanbieding is het ‘lok-
kertje’, we komen in actie en kopen en eten de chips, ons enthou-
siasme hierover delen we met vrienden en buren en die gaan ook 
naar de supermarkt voor de beloning. Het is dus heel normaal dat 
we mensen belonen voor ongezond gedrag, maar er zijn nog maar 
weinig initiatieven die mensen belonen voor gezond gedrag.

It’s My LifeTM levert een applicatie en een platform dat zorgt voor 
een verbinding tussen de relevante betrokkenen. Het programma 
kan dus naar eigen inzicht ingevuld worden. Je kan bijvoorbeeld een 
Fitcoin krijgen als je 1000 stappen hebt gezet of 15 minuten hebt 
gefietst. Op de marktplaats kan je de Fitcoin dan vervolgens uitge-
ven aan producten op het gebied van sport en bewegen, gezonde 
voeding, mentale fitheid, persoonlijke ontwikkeling en werk & geld. 
Het programma wordt veel ingezet in bedrijven en is gratis voor de 
werknemers, de werkgevers betalen ervoor. 

Tot slot is er een discussie gevoerd aan de hand van drie stellingen. 
De eerste stelling was ‘Mensen hebben het recht om te kiezen voor 
een ongezonde leefstijl’. Het overgrote deel van de groep was het hier 
wel mee eens. Het heeft helemaal geen zin om mensen het recht af 
te nemen, hoe harder je gaat duwen hoe groter de tegendruk wordt. 
Bij de tweede stelling moesten de deelnemers een antwoord kiezen 
bij de stelling ‘De verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl 
ligt bij: individu, overheid of zorgverzekeraars’. Het was lastig kiezen 
maar de meesten kozen uiteindelijk toch voor het individu (n=24), 
de anderen voor de overheid (n=13). Niemand koos ervoor dat 
de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl bij de zorgver-
zekeraar zou moeten liggen. Als derde werd de volgende stelling 
ingebracht “Mensen met een ongezonde leefstijl moeten juist hogere 
premies betalen om hun te stimuleren gezonder te leven”. Met deze 
stelling waren de meesten het niet mee eens omdat de vraag is of ge-
zonde leefstijl definieerbaar is en of het vervolgens te monitoren of te 
controleren is. Daarnaast zijn er bepaalde groepen die het echt lastig 
vinden om gezonder te leven (door verschillende redenen). ‹‹

››IG BEWEGEN & GEZONDHEID
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De redactie van de Moving Matters streeft er elke keer naar om het blad van een 
mooie kaft te voorzien. Omdat we ervan overtuigd zijn dat veel VvBN-leden mooie 
foto's maken en dat er dus een schat aan potentiële kaftfoto's bestaat, hebben we 
het volgende bedacht: een fotowedstrijd. Met als thema 'mens in beweging'. Ter 
inspiratie zie je een cover en een omslag. 

De fotoregels luiden als volgt:
• Er geldt een maximum van drie inzendingen per persoon.
• Je levert je foto’s digitaal aan, als .jpeg of .jpg. 
• Foto’s voor de cover (alleen voorzijde) hebben minimaal 1800 x 2700 pixels (staand).
• Foto’s voor de gehele omslag (achter- en voorzijde) hebben minimaal 3600 x 5400 pixels 

(landscape).
• Zie de voorbeeldcover en -omslag: er moet ruimte zijn voor de titel en de andere tekstele-

menten.
• Het onderwerp van je foto’s is: ‘mens in beweging’.
• Je verklaart dat je de foto’s die je aanlevert ook daadwerkelijk zelf hebt gemaakt.
• Bewerking of het maken van een collage is toegestaan, zolang de basis maar een eigen unieke 

foto blijft die een bepaalde plek weergeeft.
• De foto’s lever je uiterlijk 18 september 2022 aan via movingmatters@gmail.com.

Alle foto’s worden beoordeeld voor gebruik in 
Moving Matters. Daarnaast kiest een jury uit 
de inzendingen de drie meest aansprekende 
mens in beweging-foto's. Die foto's komen 
voor deze prijzen in aanmerking:
• Eerste prijs: een afdruk van de foto op 

maximaal A2-formaat op een medium 
naar keuze. 

• Tweede en derde prijs: afdruk van de foto 
op maximaal A3-formaat op medium naar 
keuze, zoals aluminium, hout of canvas.

De inzendingen worden door de jury be-
oordeeld en over de uitslag kan niet worden 
gediscussieerd met de jury. De jury bestaat uit: 

Gabriëlle Kuijer (bladmanager van Moving 
Matters), Helma de Morree (redactielid 
Moving Matters en zelf fotograaf van diverse 
kaftfoto's) en Ilse Schaffers (bewegingsweten-
schapper die van beweging fotograferen haar 
beroep heeft gemaakt en onder andere voor 
het vorige nummer van Moving Matters de 
kaftfoto en een fotoreportage over de Paralym-
pische Spelen in Tokyo heeft geleverd).

De redactie van Moving Matters behoudt 
zich het recht voor alle foto's die worden 
ingestuurd als kaftfoto (van Moving Matters) 
te gebruiken. Bij gebruik als kaftfoto zal de 
fotograaf vermeld worden. Bovendien wordt 

aan de maker van een kaftfoto altijd gevraagd 
een korte toelichting op de foto te geven. Aan 
alle inzenders van foto's zal gevraagd worden 
of zij bezwaar hebben tegen het gebruiken van 
hun foto('s) op de website van de VvBN. Bij 
gebruik op de website wordt de fotograaf niet 
vermeld.

Redactieleden van Moving Matters en de jury-
leden zijn van deelname uitgesloten.

Portretrecht en publicatietoestem-
ming
Als de foto enig materiaal of element bevat 
waarvan de inzender niet de eigenaar is, of 
waar derde partijen rechten op hebben, en/
of als er personen herkenbaar op de foto 
voorkomen, is de deelnemer verantwoorde-
lijk voor het vergaren, voorafgaand aan het 
insturen van de foto, van alle overdracht en 
toestemming om de foto te publiceren. Als 
een persoon op de foto minderjarig is, is een 
handtekening van één van zijn/haar ouders 
noodzakelijk.

Gebruik van het fotomateriaal
1. Door inzending geeft de deelnemer de 

redactie van Moving Matters het niet-
exclusieve en onbeperkte recht om het 
fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te ge-
bruiken en/of publiceren in haar uitgaven, 
zowel online als in print.

2. Het staat deelnemer te allen tijde vrij 
om het fotomateriaal ook zelf te blijven 
gebruiken. ‹‹

Fotowedstrijd: jouw foto op de cover?
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››VvBN-PROEFSCHRIFTPIJS 2021

Dr. Kai Krabben wint de 
VvBN-Proefschriftprijs 2021

 
De VvBN reikt elk jaar de proefschriftprijs uit om kwaliteit van onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen 
te stimuleren en te belonen. De prijs bestond uit een vrij te besteden geldbedrag, een oorkonde en eeuwige roem en 

werd uitgereikt aan de auteurs van de drie ‘beste’ bewegingswetenschappelijke proefschriften die in 2021 in Nederland 
verdedigd zijn. 

Er waren maar liefst 13 proefschriften ingediend, zo’n 10 kg aan 
inspiratie beschreven in ongeveer 30.000 pagina’s, inclusief een 
korte video waarin de kandidaten hun proefschrift en de belang-
rijkste bevindingen presenteerden. Deze bekijkenswaardige video’s 
zijn terug te zien op de website van de VvBN en op Twitter onder 
#vvbn_proefschriftprijs; in korte tijd krijg je zo een perfect over-
zicht van de breedte en kwaliteit van het bewegingswetenschappe-
lijke onderzoek in Nederland! 

De 13 kandidaten voor 
de VvBN-Proefschriftprijs 
2021. 

Twitter snapshots van de videopresentaties van enkele kandidaten

De jury bestond dit jaar uit prof. Claudine Lamoth, prof. Floor 
Hettinga, prof. Vivian Weerdesteyn, dr. Kenneth Meijer en voor-
zitter dr. Melvyn Roerdink. In twee ronden heeft de jury eerst een 
top drie geselecteerd op basis van de videopitch, orginaliteit, en 

VvBN-Proefschriftprijswinnaars nemen een welverdiend ovationeel applaus in ontvangst. Links Kai Krabben (winnaar 2021) en rechts Tom Buurke (winnaar 
2020, die nog een echt applaus van ons tegoed had na de online uitreiking van vorig jaar).
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relevantie voor de bewegingswetenschappen. Deze top drie werd 
nog een keer extra beoordeeld op aanvullende criteria, waaronder 
maatschappelijke impact en methodologische kwaliteit, waarna de 
eindrangschikking werd opgemaakt. 

De winnaar dit jaar is dr. Kai Krabben (Vrije Universiteit Am-
sterdam) met zijn proefschrift ‘What you see is not what you get: 
The impact of vision impairment on judo performance’, onder 
begeleiding van dr. David Mann, dr. John van der Kamp en prof. 
Geert Savelsbergh. De jury waardeerde vooral dat zijn proefschrift 
een mooie diversiteit aan onderzoeksdesigns en -technieken om-
vat (review, Delphi-studie, experimenteel- en praktijkonderzoek), 
gebaseerd op een goed uitgewerkt conceptueel kader. De resul-
taten zijn van grote waarde voor een evidence-based classificatie 
van visuele beperkingen bij judoka’s binnen het aangepast sporten. 
Als kers op de taart zal zijn classificatie worden gebruikt tijdens 
de Paralympische Spelen van Parijs in 2024. Het proefschrift van 
Kai laat uitstekend zien hoe bewegingswetenschappen het verschil 
kan maken middels kennis, kennisontwikkeling met en voor 
de praktijk én het vertalen van deze kennis naar een praktisch 
implementeerbare toepassing (Parijs 2024). We zijn als VvBN 
erg trots om Kai Krabben toe te kunnen voegen aan de lijst van 
proefschriftprijswinnaars! 

Naast de eerste plaats was er een eervolle tweede plaats voor dr. 
Rosanne van Dijsseldonk (Radboud Universiteit Nijmegen) met 
haar proefschrift ‘Step into the future: mobility after spinal cord 
injury’ over leren staan en lopen met een exoskelet na een dwars-
laesie. De derde plaats was voor dr. Tim Valk (Rijksuniversiteit 
Groningen) met zijn proefschrift ‘When multiple become one: un-
derstanding the coordination of degrees of freedom in synergies 
in goal-directed pointing movements’ over het coördineren van 
vrijheidsgraden in synergiën bij doelgerichte wijsbewegingen. 

De VvBN feliciteert alle drie de winnaars van harte met hun prijs. ‹‹

De jury van de VvBN-Proefschriftprijs 2021, met van links naar rechts: prof. Lamoth, prof. Hettinga, prof. Weerdesteyn, dr. Meijer & dr. Roerdink. 

De covers van de drie geselecteerde proefschriften.

Oproep: prijs voor beste bewegingswetenschappelijke proefschrift 2022

Verdedig(de) jij je bewegingswetenschappelijke proefschrift 
in 2022 en wil je meedingen naar de VvBN-Proefschriftprijs 
2022? Fantastisch! Dan ontvangen we uiterlijk 12 januari 2023 
graag het volgende van je:
• vijf exemplaren van je proefschrift op onderstaand postadres,
• een PDF van je proefschrift op onderstaand e-mailadres (be-

standen >5Mb graag via Surfdrive of WeTransfer),
• een kort videoblog (maximaal 2 minuut en 15 seconden, via 

Surfdrive of WeTransfer). Het videoblog mag elke vorm heb-
ben en beslaat de inhoud en bevindingen van je proefschrift. 
Je gaat akkoord dat de VvBN je video deelt op het sympo-
sium, haar website en social media (#vvbn_proefschriftprijs).

 

Ingezonden proefschriften worden door een jury beoordeeld 
en gerangschikt op basis van de videopitch, originaliteit, 
relevantie voor de bewegingswetenschappen, methodologi-
sche kwaliteit en maatschappelijke impact. De bekendmaking 
van de winnaars en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens het 
volgende VvBN-Symposium.  
We kijken met veel belangstelling uit naar jullie inzendingen! 
 
Met vriendelijke groet,
Melvyn Roerdink, voorzitter VvBN-Proefschriftprijs
Afdeling Bewegingswetenschappen 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam
m.roerdink@vu.nl
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Ik vond het zo leuk om een student Bewegingswetenschappen te zijn, dat ik er allerlei dingen 

naast deed om het zo lang mogelijk te kunnen blijven doen. Zo was ik veel bezig met het 

organiseren van allerlei sociale activiteiten voor mijn medestudenten, deed ik tijdens mijn master de 

docentenopleiding en ging ik naar New York voor mijn masteronderzoek. 

Tijdens mijn masteronderzoek 
werd ik begeleid door Jeroen 
Smeets. Toen ik in 2015 afstu-
deerde, wees hij mij op een Marie 
Curie Innovative Training Net-
work genaamd ‘Perception and 
Action in Complex Environment’. 
Mede dankzij hem kwam ik bin-
nen dit netwerk op de Universiteit 
van Barcelona terecht, waar ik 
promoveerde op het onderwerp 
‘Temporal adaptation, variability 
and noise’. Ik onderzocht het 
effect van conflicten en ruis in 
sensorische informatie (bijvoor-
beeld visueel en proprioceptief) 
op het motorisch leervermogen. 
Dit was een heel mooie tijd, 
waarin ik naast het doen van 
leuk onderzoek, ook de mogelijk-

heid kreeg om naar trainingen, 
bijeenkomsten en congressen te 
gaan in onder andere Frankrijk, 
Italië, Israël en de VS. Naast mijn 
onderzoeksactiviteiten was ik 
docent en begeleidde ik studenten 
bij hun bacheloronderzoek. 
Nadat ik mijn promotieonderzoek 
had afgerond. bleef ik nog ruim 
een jaar op de Universiteit van 
Barcelona werken als onderzoeker 
en docent. In die tijd begon de 
coronapandemie en omdat ik toen 
voornamelijk vanuit huis werkte 
en toch ook wel heimwee kreeg 
naar m’n landje, besloot ik in 
december 2020 terug te gaan naar 
Nederland. Op dat moment wist 
ik ook dat ik als onderzoeker wat 
dichter bij de praktijk wilde staan.

Na een aantal maanden sollicite-
ren kwam ik terecht bij ZINZIZ 
(www.zinziz.nl), een sociale 
onderneming die zich inzet voor 
een inclusieve arbeidsmarkt, 
waarbij iedereen die kan en wil 
werken hier de mogelijkheid voor 
krijgt. Voor mij betekende dit dat 
ik als onderzoeker de overstap 
ging maken van de academische 
wereld naar de beroepspraktijk, 
en dat ik in een heel ander veld 
kwam te werken. Ondertussen 
heb ik het ongelooflijk naar mijn 
zin bij ZINZIZ en voel ik me als 
een vis in het water in het sociaal 
domein. Het werk is erg afwis-
selend: naast het doen van (actie)
onderzoek ben ik ook adviseur 
en trainer. Op het gebied van on-

derzoek doe ik veel verschillende 
projecten en heb ik de vrijheid 
om mij te richten op projecten 
die ik interessant vind. Zo ben 
ik momenteel betrokken bij een 
project waarin we evalueren hoe 
technologie het beste ingezet 
kan worden om de arbeidsmarkt 
inclusiever te maken, doe ik 
onderzoek naar het beweeggedrag 
en de beweegbehoeften van kin-
deren in Den Haag, en evalueer 
ik een begeleidingsmethode 
die professionals bij een sociale 
dienst gebruiken bij de bege-
leiding van cliënten. Daarnaast 
ben ik platformmanager van het 
Platform Vijftigplussers en Werk. 
Dit platform zet zich met allerlei 
initiatieven in voor de preventie 
van werkloosheid van vijftigplus-
sers (www.50plussersenwerk.nl). 
 
Ik vind het ongelooflijk mooi dat 
ik zoveel verschillende dingen 
heb kunnen doen in mijn carrière 
tot nu toe. Als bewegingsweten-
schapper heb ik een brede kennis 
die ook in het sociaal domein 
goed van pas komt. Bovendien 
hebben de activiteiten die ik 
ernaast heb gedaan, zoals het 
organiseren van evenementen 
en mijn achtergrond als docent, 
bijgedragen aan waar ik nu sta. Ik 
hoop dat ik in de toekomst aan 
vele mooie projecten mag blijven 
werken. ‹‹

lisa@zinziz.nl
 

››Lisa Knelange

››BW'er AAN HET WERK
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Marije Goudriaan
Voordat ik aan de premaster Bewegingswetenschappen begon, heb ik ongeveer negen jaar als (sport)

fysiotherapeut gewerkt. Een belangrijke reden om op latere leeftijd verder te studeren, was dat ik de 

wetenschappelijke onderbouwing miste in veel van de behandelingen die ik toepaste. De toenmalige 

opleiding Fysiotherapie was vooral een praktijkgerichte opleiding en het evidence based handelen 

was relatief nieuw in de opleiding (we praten hier over 1998 – 2002). Dit is de laatste jaren gelukkig 

veranderd.

I
k was bloednerveus om te starten aan de 
premaster. Colleges en practica volgen 
met studenten die een stuk jonger waren 
dan ik… Gelukkig waren er meerdere 

collega’s uit de paramedische wereld die met 
hetzelfde idee als ik aan de premaster waren 
begonnen. Deze groep ‘oudjes’ zorgde ervoor 
dat ik me snel op mijn gemak voelde binnen 
de opleiding.  
Aan het einde van de studie werd er een on-
derzoeksidee voor een afstudeerproject rond-
gestuurd door Sjoerd Bruijn, die toen werkte 
aan de KU Leuven in België. Het onderzoek 
hield in dat we zouden kijken of de armzwaai 
tijdens het lopen passief of actief plaatsvindt 
en dit sprak me erg aan. Na een bezoek aan 
Leuven was ik verkocht en ben ik voor vijf 
maanden naar Leuven verhuisd om daar mijn 
afstudeerproject te doen. 
Het doen van wetenschappelijk onderzoek 
bleek me te liggen en ik kreeg de kans om dit 
te blijven doen als PhD-student aan de KU 
Leuven, onder begeleiding van prof. Kaat 
Desloovere. Voor mijn PhD heb ik gekeken 
hoe spierzwakte het looppatroon bij kinderen 
met cerebrale parese (CP) en kinderen met 
Duchenne musculaire dystrofie beïnvloedt. Dit 
type onderzoek, een combinatie van funda-
menteel en klinisch toepasbaar onderzoek, 
past goed bij de bewegingswetenschapper/
fysiotherapeut in mij. 

Aan het einde van mijn PhD was er een 
postdocpositie beschikbaar aan de VU in 
Amsterdam op het Learn2Walk-project van 
prof. Nadia Dominici. Aan de VU, in samen-
werking met het Amsterdam UMC (locatie 
VU), onderzoek ik hoe de motorische ontwik-

keling van het lopen verloopt in kinderen met 
CP. Een tweede project is het kijken hoe we de 
motorische ontwikkeling van het lopen kun-

nen optimaliseren in deze kinderen. Kortom, 
een ideaal onderzoek voor mij. De positie was 
in eerste instantie voor drie jaar, maar met 
extra financiering (deels zelf binnengehaald en 
deels dankzij Nadia, de VU en het Amsterdam 
UMC), werk ik nu nog steeds op dit project. 
Ik combineer dit sinds kort met een klinische 
functie in een looplab in Antwerpen en die 
combinatie klinisch werk met onderzoek 
bevalt goed. 
Maar ook het extra budget aan de VU raakt 
op en na een paar beursaanvragen die net niet 
gelukt zijn (dat komt helaas vaker voor dan 
succesvolle), begint het langzaamaan tijd te 
worden om te kijken of het voor mij haalbaar 
is om in de academische wereld te blijven 
werken. 
 
Ik weet dat als ik weg zou gaan, ik de dynami-
sche sfeer van een universiteit, mijn internati-
onale collega’s en de internationale samenwer-
kingen zal gaan missen. Ik zal moeten stoppen 
met de projecten die ik naast mijn onderzoek 
doe, zoals mijn werk voor de European Society 
of Movement analysis in Adults and Children 
(ESMAC). Op dit moment ben ik nog niet 
bereid om dat op te geven. Dus, voorlopig 
blijf ik solliciteren op academische functies 
en beursaanvragen schrijven, maar tegelijker-
tijd ben ik me ook aan het oriënteren op een 
onderzoekspositie ergens anders. Ik wil graag 
in het onderzoek blijven werken en ik weet 
zeker dat ik daar mijn plek wel in zal vinden, 
of dat nu binnen de academische wereld is of 
daarbuiten. ‹‹

marije.goudriaan@gmail.com

››DE POSTDOC
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››DE WEEK VAN

››Han Houdijk
Maandag (4 april 2022)
De week begint altijd met werkoverleggen met promovendi. Naast 
een aantal promotietrajecten die nog lopen vanuit de VU en He-
liomare (mijn vorige werkplek), zijn er inmiddels ook al een aantal 
projecten opgestart in Groningen en ben ik betrokken geraakt bij 
enkele daar lopende projecten. Een mooie variatie aan projecten en 
het is mijn uitdaging om de rode draad daartussen te weven en de 
bewegings wetenschappelijke kennis en inzichten die eruit voortko-
men te verbinden met de praktijk van de kliniek en revalidatie. 
In de middag overleg met het team van aanvragers van een ZonMw-
doelmatigheidssubsidie naar kosteneffectiviteit van training voor 
mensen na een beenamputatie. De referentencommentaren zijn net 
binnen en we moeten deze week het weerwoord schrijven. Twee 
uitstekende beoordelingen en een minder enthousiaste referent. 
We bespreken de strategie om ook die derde referent over de streep 
te trekken en verdelen het werk. Dit moet volgend week maandag 
worden ingediend, maar ik hoop het daarvoor af te hebben zodat ik 
het weekend na mijn oratie rustig kan nagenieten.

Dinsdag
In de ochtend een onlineoverleg met een van onze studenten 
die haar minor-opdracht heeft uitgevoerd in Kaapstad bij mijn 
oud-promovenda Maaike Eken. Wat mooi dat een aantal van die 
promovendi hun weg in het buitenland hebben gevonden om hun 
wetenschappelijk carrière voort te zetten. Daarmee hebben we een 
goed netwerk om studenten wat van de wereld te laten zien en heb 
ik ook weer een goede reden om zo nu en dan even bij te praten met 
mijn oud-collega’s. 
In de middag houden we het onderzoeksoverleg van de BW-
revalidatielijn voor het eerst weer eens fysiek. We hebben de opzet 
drastisch aangepast. In plaats van een lange presentatie van een van 
de onderzoekers over een min of meer afgerond stuk werk, willen 
we vooral de discussie aangaan met elkaar. Opdracht: presenteer 
een deel van je onderzoek waar je zelf ook nog vragen over hebt en 
bespreek die vragen met de groep. Na twee jaar online presentaties 
blijkt deze werkvorm een verademing. 

Bijna twee jaar na mijn benoeming tot 

hoogleraar Klinische bewegingswetenschappen 

aan de Rijksuniversiteit Groningen kan ik 

mij daadwerkelijk opmaken voor mijn oratie. 

Door coronabeperkingen is deze al een keer 

verplaatst, maar nu zijn de voortekenen 

gunstiger. Als er geen onverwachte 

virusvarianten en persconferenties 

tussenkomen, zal het Academiegebouw in 

Groningen volstromen met familie, vrienden en 

collega’s. Maar nog een week te gaan voor het 

zover is.
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’s Avonds vergadering met de buurt. We zijn twee jaar geleden vanuit het 
westen neergestreken in het Friese Aldeboarn. Wereldberoemd om zijn 
jaarlijkse Gondelvaart. Die ging de afgelopen jaren helaas niet door, maar 
dit jaar mogen we los met het bouwen van een gondel. Het lijkt wel wat 
op een carnavalswagen maar dan op het water, dat moet lukken dus. De 
eerste plannen voor het thema en ontwerp worden vanavond gemaakt.

Woensdag
Vandaag start een nieuwe universitair docent (UD) in ons team. De on-
derwijsbelasting is door de groeiende studenteninstroom de afgelopen 
jaren behoorlijk toegenomen. Gelukkig viel het verdeelmodel van het 
UMCG dit jaar goed voor ons uit en mochten we maar liefst drie nieuwe 
UD’s aanstellen. Als eerste van die drie start Tom Buurke in onze groep. 
Een oude bekende van de afdeling dus het voorstelrondje gaat snel. Wat 
leuk om nieuwe plannen voor de komende jaren te maken.  
In de middag bespreken we de voortgang van bachelor afstudeerprojec-
ten met studenten en loop ik nog even het recent vernieuwde bewegings-
laboratorium in (Gross Motor Control Lab), waar twee masterstudenten 
op het nieuwe Grail-systeem hun experimenten uitvoeren. Ik zou eigen-
lijk graag meer tijd in het lab doorbrengen en zelf achter de knoppen 
zitten om het systeem goed te leren kennen. Maar deze studenten praten 
me snel bij over hun ervaringen en samen bedenken we oplossingen 
voor kleine problemen en bekijken we de eerste meetresultaten; nog 
altijd het spannendste deel van het werk!

Donderdag
Vandaag de agenda toch maar grotendeels leeg gehouden om de laatste 
voorbereidingen voor de oratie te treffen. Ik leg de laatste hand aan het 
weerwoord voor de subsidieaanvraag (gelukt, hoef ik dit weekend niet 
meer aan te denken). Ik oefen de oratie toch nog maar een of twee keer 
en slijp nog wat aan de dia’s en de tekst. Ik heb een grondige hekel aan 
het oefenen van presentaties. Liever een klein beetje improviseren op 
een congres aan de hand van steekwoorden, dan de zinnen letterlijk uit 
mijn hoofd leren. Maar bij de oratie wil ik de kans niet lopen op node-
loos uitweiden (ik heb maar een half uur) en daarom heb ik besloten de 
tekst maar grondig uit te schrijven en voor te lezen. Dat moet dan wel 
een beetje natuurlijk klinken uiteraard. 

‘s Avonds regent het en de tennistraining gaat niet door, helaas. Dat zou 
nog mooie afleiding zijn geweest voor morgen. Wel zoon opgehaald van 
het station en samen een kleine borrel gedaan om de zinnen te verzet-
ten.

Vrijdag (8 april 2022)
De oratie is pas aan het einde van de middag. Wat doe je dan voor die 
tijd? Rustig opstarten, toch de tekst nog maar een keer doornemen en 
dan lunchen met het hele gezin (zoon twee is inmiddels ook gearri-
veerd). Om drie uur verzamelen in het Academiegebouw. Paranymfen 
Kirsten en Riemer (hoort niet officieel bij de oratie maar onmisbaar om 
stress tegen te gaan) zorgen dat alle familie en vrienden op de goede plek 
komen en ik krijg de laatste instructie van de Pedel. Daarna word ik in 
de senaatskamer opgewacht door de rector, om beëdigd te worden als lid 
van de Groningse Senaat en vervolgens met een mooi groot cortège naar 
de aula voor de oratie. Daar slik ik dat lastige start-brokje in de keel snel 
weg en een half uur later heb ik gezegd!
Waar ik in maart nog een lijst van 75 genodigde probeerde te maken 
(onmogelijk om te kiezen), was in april de wereld weer helemaal anders 
en was de oratie onbeperkt toegankelijk. Dat heb ik geweten. Wat leuk 
om iedereen sinds zo’n lange tijd weer eens bij elkaar te zien. De receptie 
was een grote reünie. Na het geven van zo’n 200 boxen, handen, knuffels 
en zelfs weer zoenen zou ik zweren dat ik dan eindelijk ook een coro-
nabesmetting zou oplopen. Maar het resultaat van dat experiment bleef 
negatief.

Zaterdag
Gisteren na de receptie en buffet met enkele vrienden en promovendi 
voor het eerst sinds mijn verhuizing het Groningse nachtleven verkend 
en uiteindelijk een aantal loges mee teruggenomen naar Friesland voor 
een slaapmutsje. Vandaag starten we op met eitjes van buurvrouw Dinie 
en Fryske Sûkerbôle. In de loop van de dag komen er ook nog wat 
vrienden en familie langs op weg terug naar het zuiden en westen vanuit 
hun overnachtingsplaats in Groningen. We kijken nog even terug op een 
geslaagde oratie en vooral op het feit dat we dat weer eens echt met zijn 
allen hebben kunnen vieren. ‹‹
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››PROMOTIE

Martijn Kuijpers
Total hip arthroplasty in young patients - an evaluation of trends, survival and patient 

reported outcome using data from the Dutch arthroplasty register

Het aantal mensen dat een totale heupprothese (THP) krijgt, neemt in de laatste decennia steeds 

verder toe. De prothesen geven mensen met heupartrose een betere kwaliteit van leven. Het succes 

van deze operatie spreekt ook steeds meer jongere mensen met heupproblemen aan; onder hen is het 

vooral secundaire osteoartritis dat klachten veroorzaakt, bijvoorbeeld als gevolg van heupdysplasie of 

osteonecrose. Daardoor is het aantal geplaatste THP’s bij jonge patiënten in de laatste jaren aanzienlijk 

toegenomen.

PARANIMFEN

Hans Dunning
hans.dunning@radboudumc.nl

Jasper van der Graaf
jasper.vandergraaf@radboudumc.nl

TOTAL HIP ARTHROPLASTY IN YOUNG PATIENTS   |  M
ARTIJN F.L. KUIJPERS

MARTIJN F.L. KUIJPERS

TOTAL HIP ARTHROPLASTY 
IN YOUNG PATIENTS
AN EVALUATION OF TRENDS, SURVIVAL AND 
PATIENT REPORTED OUTCOME USING DATA 
FROM THE DUTCH ARTHROPLASTY REGISTER

op donderdag 24 februari 2022

om 12.30 uur in de Aula 

van de Radboud Universiteit

Comeniuslaan 2, Nijmegen

U bent van harte welkom 

bij deze plechtigheid. 

De openbare verdediging 

kan worden gevolgd via:

www.ru.nl/aula/livestream.

MARTIJN KUIJPERS
Martijn.Kuijpers@radboudumc.nl

UITNODIGING

voor het bijwonen 

van de openbare verdediging

van mijn proefschrift

TOTAL HIP ARTHROPLASTY 
IN YOUNG PATIENTS
AN EVALUATION OF TRENDS, SURVIVAL AND 
PATIENT REPORTED OUTCOME USING DATA 
FROM THE DUTCH ARTHROPLASTY REGISTER

H
oewel de overleving van THP bij patiënten 
ouder dan 65 jaar over het algemeen goed 
is, ligt de overleving van THP bij patiën-
ten jonger dan 55 jaar een stuk lager. Het 

doel van mijn proefschrift was om de uitkomst van 
geplaatste THP’s bij jonge patiënten in Nederland 
te evalueren met behulp van data uit de Landelijke 
Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). 

We analyseerden welke karakteristieken van de 
patiënt en de operatie invloed hadden op de over-
leving van de prothese. Daarbij vonden we dat de 
gebruikte chirurgische benadering, de kopdiameter 
van de prothese en de gebruikte materialen effect 
hebben op het risico op revisie in de eerste vijf jaar na 
de operatie.

Door de jonge leeftijd van de patiënt op het moment 
van de primaire ingreep, is het voor veel van deze 
patiënten onvermijdelijk dat de prothese uiteindelijk 
moet worden vervangen, oftewel gereviseerd. Over de 
uitkomst van deze revisieprocedures was tot op heden 
heel weinig bekend in deze jonge patiëntengroep. We 
vonden in onze studie dat het faalpercentage van de 
revisie-ingrepen bij deze patiëntengroep hoog was, 
tot 28% binnen tien jaar na de revisie, vooral wanneer 
een infectie de reden voor revisie was. Dit is een zor-
gelijke uitkomst, wat extra onderzoek verdient. 

Daarnaast onderzochten we met behulp van Patient 
Reported Outcome Measures (PROMs) welke implan-
taatkarakteristieken en operatietechnieken zorgden 
voor de hoogste fysieke functionaliteit van de patiënt 
een jaar na plaatsen van de THP. We zagen dat patiën-
ten die rookten of die een slechtere algehele gezond-
heid hadden voor de operatie, meer kans hadden op 
een lagere functionaliteit tot een jaar na de operatie.

Curriculum Vitae
Ik studeerde Biomedische Wetenschappen aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, waarna ik de master 
Clinical Human Movement Sciences volgde. Na het 
lopen van verschillende stages tijdens mijn studie, 
vond ik een promotieplek op de afdeling Orthopedie 
van het Radboudumc in Nijmegen. Onder begelei-
ding van mijn promotor professor Wim Schreurs en 
copromotoren dr. Gerjon Hannink en dr. Liza van 
Steenbergen promoveerde ik op 24 februari 2022 aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Martijn.Kuijpers@radboudumc.nl

‹ ‹ 
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››STUDENT OP AVONTUUR

››Tessa van de Kerkhof
Al in het eerste jaar van mijn bachelor Biomedische Wetenschappen 

in Nijmegen wist ik dat ik tijdens mijn opleiding naar het buitenland 

wilde. Eind 2019 had ik me, na al het nodige papierwerk 

ingediend was, aangemeld voor een exchange semester op twee 

universiteiten in Toronto, Canada. Begin 2020 hoorde ik dat ik 

was toegelaten tot een van de universiteiten, maar alles werd 

geannuleerd toen in maart 2020 de coronapandemie begon. Lange 

tijd was het onzeker of ik überhaupt nog gedurende mijn master 

naar het buitenland kon gaan, maar tegen de zomer van 2021 werd 

het perspectief gelukkig beter. Via de begeleider van mijn vorige 

stage in het Radboudumc, dr. Thijs Eijsvogels, ben ik in contact 

gekomen met mijn stagebegeleider, dr. Michael Koehle, aan The 

University of British Columbia. Nadat al het papierwerk opnieuw 

was ingevuld en mijn visum was toegekend, kon ik in november 

2021 eindelijk afreizen naar Vancouver, Canada.

E
enmaal aangekomen in Vancouver, 
begon ik direct aan mijn stage in 
het Environmental Physiology Lab. 
Tijdens mijn stage hield ik mij bezig 

met het effect van herhaaldelijke blootstelling 
aan ozon tijdens inspanning op de longfunctie 
van atleten met inspanningsastma. Toen mijn 
stage begon, was de studie nog in de pilotfase 
en waren we nog niet klaar om proefper-
sonen te meten. Zo moesten we de ‘ozon 
chamber’, een grote gesealde plastic ‘kamer’, 
werkend zien te krijgen en daarbij de gewenste 
ozonconcentraties op een stabiel niveau zien 
te houden. Daarnaast moesten we het hele 
protocol uitwerken en oefenen met alle meet-
apparatuur. Wij, drie masterstudenten, waren 
volledig verantwoordelijk voor deze studie en 
de voorbereidingen ervan; dit was voor mij 
een nieuwe en erg leerzame ervaring waar-
bij we volledig vrij waren in wat we wilden 
doen. Tijdens mijn stages in Nederland was 
het voorwerk vaak al gedaan wanneer je aan 
je stage begint en werk je als masterstudent 
meestal onder een PhD-student.

In januari 2022 konden we eindelijk proef-
personen gaan meten en begon de praktische 
kant van mijn stage. Ons protocol was erg 
lang (twee keer een serie van vijf aaneenge-
sloten dagen) dus we zagen de proefpersonen 
gedurende een week iedere dag, wat een andere 
ervaring geeft dan wanneer je proefpersonen 
eenmalig ziet. Omdat we zo zelfstandig waren 
in ons onderzoek, heb ik sommige metingen 
van begin tot eind helemaal zelfstandig uitge-
voerd wat mij zelfvertrouwen heeft gegeven 
om in de toekomst mijn onderzoeken zelfstan-
dig uit te voeren! 
 
Naast mijn stage was er gelukkig ook genoeg 
tijd om de stad te ontdekken en mijzelf sociaal 
te ontwikkelen. Vanaf de eerste week hadden 
we een hechte groep internationale studenten 
waarmee we veel dingen hebben ondernomen. 
We hebben enorm veel dingen gedaan in en 
rondom de stad, zoals ijshockeywedstrijden 
bijwonen, hiken in de omliggende natuur, 
dagtripjes de bergen in en voornamelijk skiën! 
Ik had nog nooit eerder geskied voordat ik 

naar Canada vertrok, maar na vele tripjes de 
lokale bergen in (een half uur rijden vanuit de 
stad!) heb ik de basics onder de knie en ben ik 
verkocht.
 
Nu het einde van mijn stage nadert, betekent 
dat ook dat ik afgestudeerd ben. Het einde van 
een tijdperk als student, en het begin van mijn 
carrière. Welke richting binnen de bewegings-
wetenschappen ik precies op wil, weet ik nog 
niet. Eerst ga ik nog rondreizen in Canada en 
vanaf de zomer ligt mijn focus op het vinden 
van een PhD-plek in Nederland, met wellicht 
de mogelijkheid om opnieuw voor een tijd 
naar het buitenland te gaan, want wat was dit 
een geweldige ervaring! ‹‹

tessavandekerkhof@hotmail.com
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50 jaar Bewegingsweten-
schappen in Amsterdam

Afgelopen najaar vierde Bewegingswetenschappen VU haar 50-jarig bestaan. De viering viel door Corona half in het water; het 
lustrumsymposium was op 11 december online en in afgeslankte vorm. Via het prachtige online magazine zijn de presentaties 

terug te kijken. Bovendien staan daarin links naar de presentaties die niet live geweest zijn op 11 december. De inleidingen op die 
presentaties staan op deze pagina's.  

Gaat genetica helpen de beste atleten 
voor Parijs 2024 te selecteren? 

Eco de Geus (VU) beantwoordt de vraag of ge-
netica gaat helpen de beste atleten voor Parijs 
2024 te selecteren. Misschien een spoiler, maar 
in 2024 zal dat nog niet het geval zijn. Ander-
zijds lijkt het een kwestie van tijd tot geneti-
sche profilering mede een rol zal gaan spelen, 
hoewel het feit dat prestatiebepalende karak-
teristieken door vele genen bepaald worden 
dergelijke voorspellingen sterk bemoeilijkt. 

Way to go: How children learn to walk

Nadia Dominici (VU) schetst de ontwikkeling 
van het lopen van de eerste reflexmatige stap-
pen van pasgeborenen via de eerste onafhan-
kelijk stappen rond het eerste levensjaar tot het 
volwassen looppatroon. Zij laat zien dat al bij 
de geboorte aanwezige motorische patronen 
binnen circa een jaar worden uitgebreid met 
nieuwe patronen die onafhankelijk lopen 
mogelijk maken en die slechts verder verfijnd 
worden tijdens de verdere ontwikkeling.

De bewegende jeugd heeft de toe-
komst 

Mai Chin A Paw (AUMC) heeft fysieke 
activiteit van kinderen hoog op de agenda 
weten te zetten. In haar presentatie brak ze een 
lans voor inclusievere wetenschap. “Minder 
WEIRD, meer AWESOME”. Mai draagt daar 
onder meer aan bij door kinderen als co-
onderzoekers te betrekken in haar onderzoek. 
Vrij naar één van de kind-onderzoekers: 
”Volwassenen denken alleen maar aan het pro-
bleem, kinderen denken om het probleem en 

komen daarom met betere oplossingen.” Mai 
laat zien dat het niet alleen nodig, maar ook 
mogelijk is om kinderen als mede-onderzoeker 
te betrekken en daarmee te komen tot meer 
innovatieve en inclusieve oplossingen om de 

maatschappij beweeg- en kindvriendelijker te 
maken.

Gouden jaren voor sporttalent?
De presentatie van Marije Elfering-Gemser 
(RUG) is in zekere zin een weerwoord in de 
discussie over nature (genetica) en nurture 
(opvoeding) waar het gaat om sporttalent. 
Eigenaarschap over de eigen ontwikkeling 
in de sport blijkt een belangrijke bepalende 
factor voor uiteindelijk succes. De omgeving, 
waaronder ouders, trainers en coaches, spelen 
dus een belangrijke rol, zij het onder regie van 
het talent zelf. Ook pleit Marije voor een brede 
ontwikkeling in de sport, niet in de laatste 
plaats omdat de sport zelf verandert en de 
eisen aan een topsporter dus mogelijk anders 
zijn tegen de tijd dat de huidige talenten de top 
kunnen bereiken.

››LUSTRUM
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Beloftevolle biologische principes voor 
exoskeletten en prothesen

Herman van der Kooij (UT) schetst een 
indrukwekkende opmars van de robots, van 
klungelige, trage, en zware apparaten een tien-
tal jaar geleden tot de kunstmatige atleten die 
we nu zien in filmpjes op het internet. Maar 
voor robots met aanpassingsvermogen wordt 
toch weer naar de natuur gekeken. Herman 
laat zien hoe principes van bewegingssturing 
ontdekt bij de mens worden geïmplementeerd 
in de aansturing van exoskeletten om mensen 
met een verlamming te helpen. Daarnaast 
worden protheses en exoskeletten aangestuurd 
met signalen afgeleid van het menselijk li-
chaam, waarmee de normale bewegingssturing 
wordt verlegd naar een extern hulpmiddel. En 
passant leren we hierbij veel over hoe de mens 
bewegingen aanstuurt.

Regeneratieve geneeskunde: droom of 
realiteit?

Carlijn Bouten (TUE) presenteert een 
overzicht van haar werk dat erop gericht is 
structuren zoals bloedvaten en hartkleppen uit 
lichaamseigen cellen op te kweken. In zekere 
zin een tweestrijd met de exoskeletten en 
protheses, immers als we weefsels, organen en 
zelfs lichaamsdelen kunnen laten regenereren, 
is een prothese of exoskelet overbodig. Carlijn 
schetst een ontwikkeling van het laten groeien 
van structuren buiten het lichaam naar dit in 
het lichaam te laten gebeuren. Een indrukwek-
kende presentatie, maar niet alleen maar een 
succesverhaal. Het wordt duidelijk dat van 
mislukkingen veel geleerd kan worden.

Vitale veroudering tegemoet

Mirjam Pijnappels (VU) spreekt over fy-
sieke activiteit bij ouderen. Ze bespreekt haar 
onderzoek naar de afnemende activiteit van 
ouderen (minder lopen, meer zitten), maar 
ook de afnemende kwaliteit van hun bewegen 
(minder stabiel lopen, meer vallen). Hierdoor 
ontstaat het dilemma of het altijd verstandig is 
meer te gaan bewegen, immers wie meer loopt 
maakt vaker kans op een val. Spierkracht en 
balanscontrole blijken belangrijke determinan-
ten van dat verlies van de afnemende kwaliteit 
van bewegen. Interventies om de mobiliteit 
van ouderen te behouden richten zich dan ook 
op deze aspecten.

Op naar onafhankelijke vingerbewegingen
Aan de hand van drie stellingen, beantwoordt 
Huub Maas (VU) de vraag waarom het zo 
moeilijk is vingers onafhankelijk van elkaar te 
bewegen. Hij beschrijft eigenschappen van het 
spierskeletsysteem die deze afhankelijkheid be-
palen, zoals de complexe bouw van de betrokken 
spieren en verbindingen van bindweefsel tussen 
spierbuiken en pezen. Hierdoor is een actieve 
rol van het zenuwstel noodzakelijk als we toch 
een enkele vinger willen bewegen. Huub eindigt 

zijn presentatie met de vraag of afhankelijk-
heid tussen vingers ook voordelen heeft en of 
handprothesen en robothanden verbeterd kun-
nen worden door het ontwerp te inspireren op 
de complexe bouw van ons spierskeletsysteem. 
Op deze laatste vraag kan nog geen eenduidig 
antwoord gegeven worden.

Gezond ouder worden met slimme tech-
nologie en algoritmen de toekomst? 
Claudine Lamoth (RUG) spreekt eveneens 
over het bewegen van ouderen, maar dan 
vanuit een meer technologisch perspectief. 
Ouderen lopen minder flexibel en kunnen zich 
minder goed aanpassen aan veranderingen 
in de omgeving dan jongeren en gebruiken 
daarbij, zo blijkt uit experimenteel onderzoek, 
karakteristieke, maar niet altijd even effectieve 
strategieën. De vraag is echter hoe generali-
seerbaar deze bevindingen zijn naar het leven 
van alledag. Dankzij innovatieve wearables 
en machine learning-technieken komt hier 
steeds meer zicht op en kan bijvoorbeeld het 
valrisico worden ingeschat. Slimme technolo-
gie en data-analyse kunnen bovendien ingezet 
worden om gezond ouder te worden, zeker als 
kunst en wetenschap samenkomen in creatieve 
toepassingen die samen met eindgebruikers tot 
stand zijn gebracht.

Naast de presentaties is er nog veel meer 
te ontdekken in het lustrummagazine:  
vu-4.foleon.com/lustrum/symposium-
bewegingswetenschappen/
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››Tinus Jongert

‹‹

Actueel
Sinds 2010 ben ik di-
recteur/bestuurder van 
het Nederlands Para-
medisch instituut; een 
stichting gespecialiseerd 
in levenslang leren voor 
fysiotherapeuten. We bie-
den een combinatie van 
post-bachelorcursussen 
en wetenschappelijke 
informatievoorziening. In 
2021 hebben 6.700 the-
rapeuten zich circa 9.500 
keer voor een cursus of 
webinar ingeschreven. Met een literatuurservice ontsluiten we 
resultaten van recent, relevant wetenschappelijk onderzoek. 
We maken bijblijven makkelijk door een aanbod van eenvou-
dig leesbare referaten in journalistieke stijl met een vertaalslag 
naar de praktijk. Ongeveer 7.500 fysiotherapeuten maken van 
deze dienst gebruik.
Mijn persoonlijke missies zijn om met bewegen de gezond-
heid, vitaliteit en kwaliteit van leven te bevorderen en om 
recente wetenschappelijke kennis in de praktijk te implemen-
teren. 

Andere bezigheden
In mijn vrije tijd doe ik verschillende vormen van vrijwil-
ligerswerk. Sinds de oprichting in 2001 ben ik bestuurslid van 
de VvBN. Ik vind het belangrijk en inspirerend om samen 
met andere bewegingswetenschappers kennis uit te wisselen 
en belangen te behartigen. Jaarlijks organiseer ik het VvBN-
VvBN-Symposium. Opvallend is dat bewegingswetenschap-
pers bij veel belangrijke initiatieven betrokken zijn maar zich 
zelden als bewegingswetenschapper profileren. Hierdoor 
worden de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van 
de beroepsgroep vaak nog onvoldoende onderkend. Daar ligt 
een uitdaging voor de VvBN. 
Daarnaast ben ik als vrijwilliger verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling, het aanbieden en het monitoren van een leef-
stijlinterventie voor kinderen (8-12 jaar) met overgewicht in 
achterstandswijken in Den Haag (WoWijs). Deze interventie 
hebben we tijdens mijn periode als lector bij de Haagse Hoge-
school ontwikkeld. Inmiddels zijn er al ruim 2.200 kinderen 
begeleid en is er een gratis WoWijs-app die al meer dan 1.000 
keer gedownload is. 
Tot slot ben ik vrijwilliger bij mijn honkbalvereniging Storks 
als adviseur over technisch beleid, de opleiding van kader, de 
werving van vrijwilligers en ik geef leiding aan de jeugdsport-
coördinator.

Opleiding
Ik studeerde Bewegingswetenschappen aan de VU. In 1984 ben ik afgestudeerd 
(Inspanningsfysiologie en Gezondheidskunde en de Docentenopleiding). Voor 
mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar de fysieke belasting van huisvuil-
beladers. Ik vind het leuk dat ik voor deze rubriek het stokje mocht overnemen 
van Cees Vervoorn, omdat we beiden op het Haags Montessori Lyceum zaten. 

Waar ben je trots op?
Uiteraard op mijn twee kinderen Britt (arts, 30 jaar) en Mick (jurist, 27 jaar). 
Leuk om te zien hoe goed zij zich ontwikkelen en ik vind het erg eervol dat zij 
mij voor belangrijke zaken nog om advies vragen. 
Daarnaast ben ik trots op het maatschappelijk effect dat we bereikt hebben met 
zowel het WoWijs-programma als met beweegprogramma’s voor mensen met 
chronische aandoeningen en het feit dat we circa 1.500 fysiotherapeuten hebben 
opgeleid om deze programma’s aan te bieden. 
Tot slot ben ik trots op het leerboek Inspanningsfysiologie en oefentherapie 
waarvan ik coauteur ben en waarvan om en nabij 30.000 exemplaren verkocht 
zijn aan met name fysiotherapeuten (in opleiding). 

Wie is je voorbeeld?
Robert Dijkgraaf, voor het toegankelijk maken van wetenschap. Op vakinhoude-
lijk gebied Peter Hollander, die aan de wieg staat van de Bewegingswetenschap-
pen in Nederland. Marcel Levi voor zijn brede visie, management, vakinhoud en 
zijn wijze van overtuigen van anderen. 

Waar heb je een hekel aan?
Bureaucratie, dat remt innovaties en het realiseren van maatschappelijke impact. 
Daarnaast de slechte toegankelijkheid van onderzoeksresultaten voor professio-
nals door het commerciële belang van bijvoorbeeld uitgevers.

Met wie voel je je verbonden?
Met mensen die innovatief zoeken naar oplossingen om praktijkproblemen op 
te lossen en bereid zijn om kennis te delen en samen te werken om maatschap-
pelijke effecten te realiseren. 

Wat zijn je tekortkomingen?
Dat zijn er diverse. Door mijn enthousiasme draaf ik soms wat door. En doordat 
ik vooral zoek naar innovatieve oplossingen, manieren om creatief bezig te zijn, 
ben ik slecht in gedetailleerd werken, het herhaald uitvoeren van activiteiten. 

Waar sta je voor?
Gedrevenheid, passie, oplossingsgerichtheid, maatschappelijk effect, mensen bege-
leiden in hun ontwikkeling, eerlijkheid, persoonlijke banden.‹‹

Tinus.jongert@npi.nl

 ‹‹

››BIJDEHANDJE
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Figuur 2. De onderdelen van de percep-
tie-actie cyclus zoals deze bestudeerd 
worden in REPAIRS in interactie met 
werkvelden.

 REPAIRS 
Door Raoul Bongers

Voor deze nieuwe rubriek over grote onderzoeksprojecten licht ik graag ons REPAIRS-project toe. REPAIRS staat voor: RE-learning 
Perception-Action In Rehabilitation from a Systems perspective. Binnen dit project zijn vijftien promovendi aangesteld binnen acht 

Europese universiteiten en bedrijven. Het consortium dat het project draait, bestaat uit nog acht partners uit het klinische veld, 
de industrie en patiëntenorganisaties. Het project is gehonoreerd binnen een Marie Skłodowska-Curie actie als een ‘Innovative 
Training Network’ (ITN, grantno 956003), een onderdeel van het Horizon2020 programma van de EU. REPAIRS is gestart op 1 

januari 2021 en loopt tot 31 december 2024.

E
en ITN is meer dan alleen 
een onderzoekspro-
ject; een ITN richt zich 
primair op training om 

de innovatieve kracht van Europa 
te garanderen en te vergroten. De 
training wordt georganiseerd in 
samenhang met het onderzoek 
dat de promovendi uitvoeren. 
Daarvoor worden vier trainings-
weken georganiseerd waarbij 
alle promovendi, begeleiders en 
andere partners van het con-
sortium aanwezig zijn. In een 
trainingsweek worden presenta-
ties gegeven en vinden er discus-
sies plaats (figuur 1). Daarnaast 
volgen promovendi een online 
trainingsprogramma en e-mo-
dules voor statistiek. De training 
richt zich niet alleen op inhoud 
en onderzoekskennis, maar ook 
op algemene vaardigheden zoals 
presenteren en hoe sociale media 
gebruikt kunnen worden om 
resultaten te verspreiden. Het 
programma bereidt de promo-
vendi niet alleen voor op een 
academische carrière, ze worden 
uitgedaagd een onderneming te 
beginnen. Daarom leren promo-
vendi aspecten van ondernemer-
schap - denk daarbij ook aan het 
thema van het VvBN-Symposium 
2022 ‘De ondernemende bewe-
gingswetenschapper’. Kortom, als 
promovendus werken in een ITN 
biedt veel mogelijkheden voor 

een brede training op een hoog 
niveau en het ontwikkelen van 
een uitgebreid netwerk vroeg in 
de carrière. Daarom is een ITN 
interessant voor studenten op 
zoek naar een promotieplek.

REPAIRS
Binnen REPAIRS houden we 
ons bezig met het verbeteren van 
revalidatiebehandelingen van 
aandoeningen waarbij bewegingen 
verstoord zijn, zoals na een beroer-
te, kinderen met DCD en blinde 
mensen. Revalidatie wordt binnen 
REPAIRS gezien als een proces 
waarbij een nieuwe vaardigheid 
geleerd wordt of een oude vaardig-
heid opnieuw geleerd wordt. Dit 
leren bestuderen we vanuit een 
systeem-perspectief waarbij de na-
druk ligt op niet-lineaire interacties 
tussen de delen van de perceptie-
actiecyclus. We onderscheiden 
verschillende niveaus (zie figuur 
2). Binnen de projecten van de 

promovendi wordt telkens vanuit 
een bepaald niveau de interactie 
met een ander niveau bestudeerd. 
Bijvoorbeeld, in het UMCG 
bestuderen we hoe nieuwe syner-
gieën tussen gewrichten geleerd 
worden (niveau bewegingssys-
teem) en hoe dit samenhangt 
met het leren gebruiken van 
de meest geschikte perceptuele 
informatie om bijvoorbeeld een 

bal te vangen (persoon-omgeving 
niveau). Terwijl de projecten van 
de promovendi zich in het begin 
vooral richten op het ontwikke-
len van fundamentele kennis, is 
er vanaf de start van het project 
contact en overleg met patiënten, 
therapeuten en de industrie. In 
de loop van het project wordt de 
fundamentele kennis vertaald 
naar een training die bij patiën-
ten wordt getest. Zo werken we 
in het UMCG nauw samen met 
Revalidatie Friesland om de op-
gedane kennis over het opnieuw 
leren van reikbewegingen na een 
beroerte te implementeren in een 
virtuele trainingsomgeving. 

Meer informatie over het project 
en de partners is te vinden op 
onze website: www.repairs-etn.eu. 
Ik hoop dat jullie door het lezen 
van deze rubriek geïnteresseerd 
zijn geraakt in REPAIRS. De ko-
mende maanden zullen we onze 
eerste resultaten via de website 
bekend maken. Neem contact 
met me op als jullie meer willen 
weten! ‹‹

r.m.bongers@umcg.nl

Figuur 1. Promovendi en begeleiders volgen een training van een patiënt-organisatie.

››MEGAPROJECT
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Een vakantie in Nieuw-Zeeland legde de 

basis voor een geweldige tijd aan de andere 

kant van de wereld. Tijdens mijn studie 

Bewegingswetenschappen had ik al de droom om 

ooit mijn onderzoeksproject in het buitenland te 

kunnen doen. Na een korte vakantie in 2014 in 

Nieuw-Zeeland was dat mijn favoriet. Maar ik had 

nooit kunnen bedenken dat ik er acht jaar later 

nog steeds woon en werk!

V
oor het onderzoekspro-
ject in mijn bachelor 
Bewegingswetenschap-
pen op de VU Amster-

dam deed ik onderzoek naar hoe 
we hersenactiviteit (EEG) kunnen 
meten tijdens het oefenen van een 
beweging onder verschillende in-
structies. Dit onderzoek vergroot-
te mijn interesse in het meten van 
hersenactiviteit tijdens het leren 
van bewegingen; voornamelijk 
om dit te kunnen gebruiken 
om te kunnen onderzoeken hoe 
mensen efficiënter/robuuster een 
beweging kunnen leren. Na het 
afronden van mijn bachelor zijn 
mijn partner en ik op vakantie 
gegaan naar Nieuw-Zeeland. Wij 
waren beiden meteen verliefd op 
het land. De rustige en relaxte 
sfeer in combinatie met geweldige 
natuur is verslavend! 

Eenmaal terug in Nederland wist 
ik het zeker: een masteronder-
zoeksstage in Nieuw-Zeeland 
zou geweldig zijn en het liefst 
binnen hetzelfde onderwerp als 
het onderzoek in mijn bachelor. 
Na wat rondvragen kwam ik er 
al snel achter dat John van der 
Kamp een vriend (Rich Masters) 
in Nieuw-Zeeland heeft wonen 
die ook nog eens onderzoek doet 

naar motorisch leren, specifiek 
impliciet leren. Dit kon niet beter, 
en de keuze was snel gemaakt om 
naar de University of Waikato in 
Nieuw-Zeeland te gaan. 

Na al onze spullen gepakt te 
hebben en met een wereldticket 
op zak zijn we uit Nederland 
vertrokken met het plan om zes 
maanden later weer te terug te 
zijn. Wisten wij veel dat Nieuw-
Zeeland ons beiden zoveel moois 
zou opleveren. Na het afronden 
van mijn master op de VU, heb 
ik tot mijn grote vreugde een 
PhD-scholarship ontvangen van 
de University of Waikato. Tijdens 
mijn PhD heb ik onderzoek 
gedaan naar hoe verschillende 
methodes het menselijk werkge-
heugen beïnvloeden tijdens het 
leren van een motorische taak. 
Een van deze methodes was men-
tale vermoeiing, wat ervoor blijkt 
te zorgen dat het werkgeheugen 
minder efficiënt wordt en mensen 
explicieter over de uitvoering 
van een motorische taak gaan 
nadenken. 

Nadat ik mijn PhD heb afgerond 
heb ik een tijdje als teaching 
& research fellow gewerkt, een 
functie waarin ik onderzoek heb 

kunnen doen naar hoe de men-
tale staat voorafgaand aan een 
operatie, het herstel van patiënten 
kan beïnvloeden. Sinds medio 
2021 heb ik een lecturer positie 
in Human Performance Science, 
binnen de School of Health, Uni-
versity of Waikato. Ik geef les in 
sportpsychologie en psychomoto-
rische leren en daarnaast begeleid 
ik masterstudenten met hun 
onderzoeksprojecten, wat een erg 
leuke en leerzame ervaring is. Op 
de planning staat een onderzoek 
naar de invloed van mentale ver-
moeidheid op de revalidatie van 
patiënten die een beroerte hebben 
gehad. 

Hier in Nieuw-Zeeland gaat alles 
wat langzamer dan in Nederland, 
en dit bevalt ons stiekem wel. De 

hoeveelheid ruimte en geweldige 
natuur zijn elke dag weer een 
genot om te ervaren en het weer 
is ook zeker niet verkeerd! Wij 
hebben daarom ook nog geen 
plannen om hier weg te gaan. 
Huisje, boompje, beestje en nu 
zelfs onze kleine Pax erbij! 

Nieuw-Zeeland is wel afgelegen 
van de rest van de wereld, wat 
soms een beetje geïsoleerd voelt, 
maar wij vinden het altijd erg 
leuk om mensen op visite te heb-
ben of buitenlandse studenten te 
ontvangen. De grens gaat weer 
open, dus je kunt altijd contact 
met me opnemen als je deze kant 
op wilt komen! ‹‹

merel.hoskens@waikato.ac.nz

››Merel Hoskens

››BW'er IN HET BUITENLAND
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››BW'er AAN HET WERK

››Monique Paulich
Bètavakken, de medische wereld en sociaal bezig zijn. Dat is een greep uit de interesses die zowel in 

mijn school- als werkleven altijd al duidelijk naar voren sprongen. Na de Citotoets was het advies van de 

leerkracht: “Monique? Kan vwo, maar ze vindt gezelligheid ook wel erg belangrijk…”. Op school vond ik 

bètavakken erg leuk en na het afronden van de havo en het vwo stond ik, zoals elke schoolverlater, voor 

een (studie)keuze. Met meerdere artsen en verpleegkundigen in de familie was Geneeskunde een voor 

de hand liggende optie. Maar ik twijfelde: er zat best weinig wis- en natuurkunde in. Het lot hielp mij, 

want ik werd uitgeloot en ging ik voor mijn initieel tweede keuze: Bewegingswetenschappen. Beste 

beslissing ooit.

B
ewegingswetenschappen bleek voor 
mij de ideale combinatie van leren 
over het menselijk lichaam, reken-
werk én bewegen. Ik had er nooit 

aan gedacht om mijn passie voor sporten/be-
wegen op deze manier te vertalen naar studie, 
en zelfs werk. Een minor Sports Innovation 
aan de TU Delft was een eerste kennismaking 
met techniek en innovatie. Ik kreeg door dat 
wetenschappelijk onderzoek niks voor mij was, 
maar dat innovatie en techniek goed leken te 
passen. Maar ja, hoe kom ik daar? Entree: Mel-
vyn Roerdink. Wellicht weet hij het zelf niet 
eens, maar hij heeft mij laten inzien dat je als 
afgestudeerde bewegingswetenschapper ook 
de commerciële kant op kunt. Al snel na het 
afstuderen leerde ik Xsens kennen toen ik vrij-
williger was op het ECSS-congres dat dat jaar 
toevallig in Amsterdam plaatsvond. Xsens had 
een vacature als productspecialist en dat klonk 
als muziek in mijn oren: techniek, innovatie en 
klanten helpen met hun data. Ik verhuisde naar 
Twente en heb daar met ontzettend veel plezier 
gewerkt. Klanten van Xsens die op allerlei 
manieren de full body suits of losse sensoren 
gebruikten om bewegingen te meten, mocht ik 
wereldwijd (regelmatig op locatie) adviseren 
en ondersteunen. 

Na vier jaar liet ik dit mooie avontuur achter 
mij en verhuisde ik terug naar Amsterdam, 
waar ik ging samenwonen met mijn vriend. 
Ik startte als projectmanager bij een startup 
die machine learning toepast om de zorg en 
zorgtrajecten persoonlijker, beter en effectiever 
te maken. Dit, ter ondersteuning van de arts, in 

het ziekenhuisinformatiesysteem (EPD). Waar 
ik nu werk, bundel ik mijn ervaringen van mijn 
vorige banen. Moveshelf is opgericht vanuit de 
erkenning dat, met de huidige technologieën, 
bewegingsdata ontzettend accuraat zijn, maar 
dat deze data moeilijk beschikbaar komen voor 
medisch personeel om zelfstandig te gebruiken 
in hun besluitvorming. Moveshelf brengt alle 
data samen op één platform, van alle verschil-
lende meetsystemen. Zal de toekomst resul-
teren in ook het integreren van health apps, 
wearables (Fitbit bijvoorbeeld) en home video’s 
van smart phones bij deze database? Ik hoop 
het!

Als onderdeel van een ontzettend gemotiveerd 
team mag ik mij bezighouden met het opti-
maliseren van workflows rondom bewegings-
laboratoria in ziekenhuizen en klinieken. In 
een startup vervul je meerdere rollen. Mijn rol 
is officieel accountmanager. Praktisch gezien 

leg ik namens Moveshelf de link met de klant 
tijdens implementatietrajecten en daarna, om 
ervoor te zorgen dat wij een product in hun 
handen leggen dat voldoet aan hun wensen en 
de gemaakte afspraken. Kortom: technologie 
en innovatie, impact in de zorg en veel com-
municeren. Ik ben blij met, en trots op mijn 
werk. Niet onbelangrijk, de combinatie van 
werk en het leven thuis met mijn vriend en 
tien maanden oude dochter gaat onwijs goed. 

Ik hoop dat (aanstaande) bewegingsweten-
schappers de commerciële en/of technische 
richting als optie zien na de studie, mocht dit 
beter bij je passen dan onderzoek. Soms moet 
je lekker wat proberen om erachter te komen 
wat wel en niet voor jou werkt. Zet ‘m op. The 
next move is on you! ‹‹

monique.paulich@gmail.com
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Voor mijn master Bewegingswetenschappen 

(specialisatie binnen de master Biomedische 

Wetenschappen) in Nijmegen doe ik mijn 

onderzoeksstage in Liverpool. Ik geef jullie 

graag een kijkje in mijn leven in Engeland!

E
en aantal jaren geleden 
had ik niet verwacht dat 
ik nu hier in Engeland 
zou zitten. In Nijmegen 

zit ik goed op mijn plek en ook in 
Nederland zijn voldoende moge-
lijkheden om interessante stages 
te lopen en goede ervaringen op 
te doen binnen de bewegingswe-
tenschappen. Waarom dan al je 
vrienden en familie achterlaten 
om in je eentje naar het buiten-
land te gaan? Gedurende mijn stu-
die ging ik hier echter anders over 
denken. Ik kwam in contact met 
verschillende studenten en on-
derzoekers die wel al een periode 
in het buitenland gestudeerd of 
gewerkt hadden en hoorde alleen 
maar enthousiaste verhalen hier-
over. Op een gegeven moment be-
gon er bij mij ook wat te kriebelen 
en besloot ik dat ik deze kans niet 
zomaar voorbij wilde laten gaan. 
En nu zit ik hier in Liverpool! 

Mijn stage doe ik bij het Research 
Institute for Sport and Exercise 
Sciences. Zoals de naam al doet 
vermoeden worden hier veel 
verschillende onderzoeken gedaan 
op het gebied van bewegingswe-
tenschappen. Het leuke hieraan 
vind ik dat ik niet alleen veel 
kennis opdoe binnen mijn eigen 
onderzoek, maar ook in contact 
kom met andere onderzoekers die 
allemaal maar al te graag vertellen 
waar zij zich mee bezighouden. 
Mijn stageonderzoek focust zich 
op de effecten van verschillende 
typen inspanning op cardiovascu-
laire bescherming tegen schade die 
ontstaat bij langdurige afsluiting 
van de bloedstroom, bijvoorbeeld 
tijdens een hartinfarct of operatie. 
Ik kijk hierbij specifiek naar de 
effecten van een trainingspro-
gramma bestaande uit een week 
lang dagelijkse handknijpkracht-
oefeningen of squat-oefeningen 
bij mensen met een verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten. Voor 

deelnemers duurt het ongeveer 
vijf weken om het onderzoek te 
doorlopen en gedurende die pe-
riode komen ze vijf keer naar ons 
lab voor vaatfunctiemetingen. Het 
leuke aan dit onderzoek vind ik dat 
je hierdoor veel contact hebt met 
deelnemers en elke dag ook prak-
tisch aan het werk bent. Ook kom 
je op deze manier in contact met 
de lokale bevolking van Liverpool, 
die maar al te graag tips geven over 
alle must-do’s in Liverpool. Het 
accent dat mensen hier hebben 
was trouwens in het begin nog wel 
even wennen: ik dacht dat ik mijn 
Engels wel op orde had, maar som-
mige mensen hier zijn echt niet te 
verstaan! 
 
Naast het onderzoek ging ik 
natuurlijk ook naar het buitenland 
om nieuwe ervaringen op te doen 
op sociaal gebied. Ik voelde me 
snel thuis hier en heb ondertus-
sen heel veel nieuwe mensen leren 
kennen met wie ik regelmatig 
leuke dingen doe. Liverpool 
zelf is een leuke stad waarbij het 
bezoeken van de typische Engelse 
pub natuurlijk niet kan ontbreken, 
maar als sportliefhebber is ook 
het Anfield stadion van Liverpool 
FC een van de eerste dingen die 
ik hier heb bezocht. Ook pak ik 
regelmatig de trein naar leuke 
(kust)plaatsen in de omgeving en 
ben ik een weekend naar Londen 
geweest. Daarnaast heeft Engeland 
prachtige nationale parken die ze-
ker een bezoekje waard zijn (zoals 
Snowdonia en Lake District), waar 
je echt het gevoel hebt dat je op va-
kantie bent. Al met al ben ik super 
blij dat ik deze kans heb aangepakt 
en zou ik het ook zeker iedereen 
aanraden om studie- of werkerva-
ring op te doen in het buitenland. 
Het is (zoals vrijwel iedereen al 
zegt) écht een leuke en leerzame 
tijd om nooit te vergeten!  ‹‹

mandypeggen@gmail.com

››Mandy Peggen

››STUDENT OP AVONTUUR
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››PROMOTIE

Niek Koenders 
Ban bedcentricity - Stimulating patients' physical activity during hospital stay by cultural 

change 

Bewegen is belangrijk voor iedereen. Zo draagt bewegen bij aan behoud van spierkracht, fysieke 

zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Tijdens een ziekenhuisopname is bewegen voor patiënten extra 

belangrijk ter preventie van complicaties zoals vallen, decubitus en embolieën. Verder draagt voldoende 

bewegen bij aan beter in je vel zitten en vermindering van valrisico. Met bewegen wordt bedoeld ‘elke 

lichamelijke activiteit waarbij spieren betrokken zijn en energie verbruikt wordt’, bijvoorbeeld aankleden, 

wassen en lopen. In mijn promotieonderzoek onderzochten we waarom patiënten weinig bewegen en 

ontwikkelden we een innovatief programma om beweging te stimuleren, genaamd ‘Beter uit bed’.

H
et is al tientallen jaren bekend dat 
patiënten weinig bewegen tijdens een 
ziekenhuisopname. Door mijn onderzoek 
begrijpen we nu dat patiënten om meer-

dere redenen weinig bewegen:
• Patiënten ervaren risico’s ten aanzien van bewegen.
• Patiënten hebben behoefte aan tijdige en op maat 

aangeboden coaching.
• Patiënten willen meer gemotiveerd worden door 

zorgverleners.
• Familie heeft soms een negatieve invloed op 

bewegen.
• De ziekenhuisomgeving nodigt onvoldoende uit 

tot bewegen.
• Patiënten voelen zich gevangen in een ziekenhuis-

bed.

Met deze kennis hebben we ‘Beter uit bed’ ontwikkeld: 
een programma om bij te dragen aan meer beweging 
van patiënten tijdens een ziekenhuisopname door 
een cultuurverandering. De culturele norm in het 
ziekenhuis moet verschuiven van ‘veiligheid’ naar 
‘gezondheid’ en van ‘rust en reinheid’ naar ‘werken aan 
herstel’. Dit doen we door gedachten en verwachtingen 
van patiënten, familie en zorgverleners over bewe-
gen te beïnvloeden met folders, filmpjes en scholing. 
Verder hebben we nieuwe materialen ontwikkeld, zoals 
een draagbaar infuussysteem, zodat patiënten zich 
niet gevangen gevoelen in het ziekenhuisbed. Daar-
naast hebben we verpleegafdelingen verbouwd zodat 
patiënten verleid worden te bewegen en meer zitjes 
hebben om uit te rusten. ‘Beter uit bed’ is nu gebruikt 
op twaalf verpleegafdelingen, de resultaten zijn bekend 

bij drie verpleegafdelingen. Hieruit blijkt dat patiënten 
na gebruik van ‘Beter uit bed’ 1) minder liggen en meer 
lopen, 2) gemiddeld minder lang in het ziekenhuis 
opgenomen zijn en 3) vaker met ontslag naar huis gaan 
en niet naar een revalidatiecentrum of verzorgingshuis. 

Curriculum Vitae
Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
studeerde ik Fysiotherapie. Daarna heb ik de studie 
Fysiotherapiewetenschap gevolgd aan de Universi-
teit Utrecht. In 2021 verdedigde ik mijn proefschrift 
getiteld ‘Ban Bedcentricity’ succesvol verdedigd aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Op dit moment 
werk ik als fysiotherapeut in het Hart & Vaatcentrum 
van het Radboudumc, waarbij ik met name patiënten 
met thoracale aortachirurgie help zo goed mogelijk te 
herstellen. Verder begeleid ik studenten en coördi-
neer ik een onderzoek naar Hospital Fit 2.0 – een 
beweegmeter en smartphone app. 
Proefschrift: repository.ubn.ru.nl/handle/2066/234392

Niek.Koenders@radboudumc.nl

‹ ‹ 
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››Rachel Senden
Toen ik in 2001 begon aan de opleiding 

Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit 

Maastricht (UM) had ik geen idee waar ik zou 

willen belanden. Nu, vele jaren laten, kan ik 

met volle overtuiging zeggen dat onderzoek 

doen, klinisch werk verrichten en bijdragen 

aan het onderwijs, alles met betrekking tot 

het bewegingsapparaat, voor mij de perfecte 

combinatie is. 

De eerste jaren als bewegingswetenschapper werkte ik veelal met am-
bulante sensoren. Mijn focus lag op het kwalitatief in kaart brengen van 
het looppatroon en het monitoren van fysieke activiteit in het dagelijks 
leven met versnellingsmeters. Ik promoveerde ook op dit onderwerp. 
In 2014 werd mijn aandacht getrokken door het innovatieve Computer 
Assisted Rehabilitation Environment (CAREN) lab dat gebouwd werd 
in het MUMC+, en dat zorgde ervoor dat ik de overstap maakte naar 3D 
bewegingsanalyses. Nu werk ik alweer zeven jaar als klinisch operator 
van de bewegingslaboratoria van het MUMC+ (met name CAREN), 
waar ik zorg- en onderzoekgerelateerde metingen verricht, onderzoeken 
uitvoer en coördineer, en betrokken ben bij de master Human Move-
ments Sciences aan de UM. Bovendien blijf ik verbonden met projecten 
rondom ambulant fysieke activiteiten monitoring. 
De laatste maanden ben ik geregeld te vinden op Moveshelf.com. Via dit 
platform is het makkelijk om multimediadata, verzameld tijdens 3D-
bewegingsanalyses, op een gestructureerde en overzichtelijke manier te 
visualiseren in een digitaal rapport en dit vervolgens veilig via een link te 
delen met clinici en experts. Vanwege de grote hoeveelheden aan (ruwe) 
data waarmee ik werk, gebruik ik ook geregeld surf.nl/surfdrive-bewaar-
en-deel-je-bestandenveilig-in-de-cloud en surf.nl/surffilesender-veilig-en-
versleuteld-bestanden-versturen voor het bewaren, delen en versturen van 
data. Momenteel ben ik helemaal ‘into the Statical Parametric Mapping 

(SPM)’, een innovatieve manier om biomechanische data te testen. Vandaar 
dat spm1d.org in mijn favoriete lijstje staat. Hier kun je scripts en verdere 
uitleg voor deze analyses vinden. Onlangs maakte ik kennis met protocols.
io, een site waar protocollen van verschillende onderzoeksgroepen en labo-
ratoria gepubliceerd worden. Dit is erg handig wanneer je een studie opzet 
of wilt samenwerken met andere labs. Al sinds mijn studietijd gebruik ik 
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov als databank voor het zoeken van literatuur. Als 
aansluiting daarop is Researchgate.com een handige manier om up-to-date 
te blijven over recente publicaties en om gemakkelijk persoonlijk contact te 
zoeken met auteurs. Natuurlijk kunnen tegenwoordig Microsoft.teams en 
zoom.us niet ontbreken tussen de favoriete apps. Verder vind ik grammarly.
com en deepl.com handige sites die ik regelmatig bezoek voor het schrijven 
van teksten. Sinds kort ben ik bestuurslid van de Society for Movement 
Analysis Laboratories in the Low Lands (SMALLL) en beheer ik de website 
smalll.eu waardoor ik hier geregeld rondneus en berichten of nieuwtjes 
plaats. Ook heb ik leren werken met mailchimp.com, heel erg handig voor 
het opstellen en versturen van e-mails namens de organisatie.
Ik ben geen kei met LinkedIn en Twitter, alhoewel ik wel een account 
heb en de meerwaarde ervan zie. Zoals Sjoerd Bruijn eerder aangaf, 
helpen deze media om op de hoogte te zijn van recente publicaties, nog 
voor ze daadwerkelijk uit zijn.

Naast mijn werk en de drie mannen in huis (een zevenjarige gedreven 
voetballer, een vierjarige enthousiaste kleuter en mijn MTB-liefhebben-
de man) ben ik gemiddeld tien uur per week te vinden in het trai-
ningslokaal van mijn dansvereniging, Dansgroep de Waggelerre (deze 
naam is afkomstig van de carnavalsvereniging waar we aan verbonden 
zijn). Sinds mijn kindertijd heb ik mijn hart verloren aan de Garde en 
Showdans (www.efdo.eu). Dit is een combinatie van conditie, lenigheid, 
kracht en acrobatiek, wat mijn interesse voor het bewegingsapparaat en 
bewegingsanalyses weerspiegelt. Ik ben al twintig jaar coach, en zoek 
inspiratie voor de choreografieën op youtube.com en instagram.com. Tot 
slot bezoek ik dagelijks gmail.com. ‹‹

rachel.senden@mumc.nl

››FAVORIETE WEBSITES VAN…
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Annemieke Heijboer
In het laatste jaar van het vwo bezocht ik verschillende open dagen en die van Bewegingsweten-

schappen sprong er echt uit. Ik was direct enthousiast en toen ik (gelukkig) werd uitgeloot voor 

Geneeskunde ben ik in 1996 begonnen. De studie was me op het lijf geschreven door een grote 

diversiteit aan vakken, een sterke wetenschappelijke insteek en interessante practica in combinatie 

met een ontspannen sfeer. In mijn laatste jaar kreeg ik de gelegenheid om een wetenschappelijke 

stage te doen in Sunnaas Sykehus, een revalidatiecentrum bij Oslo. Mijn vriendin en studiegenoot 

Wendy Stal en ik deden onderzoek naar het effect van armfietsen op insulinegevoeligheid bij 

mensen met een dwarslaesie. De stage was boeiend en mijn interesse in hoe zoiets mechanistisch 

precies werkt, was gewekt. 

I
k twijfelde of ik basaal on-
derzoek in een laboratorium 
wel zou kunnen, omdat dit 
ontbrak tijdens de studie. 

Daarom ging ik langs bij Brenda 
van Keeken. Zij raadde me aan te 
gaan praten met Robert de Jonge, 
alumnus Bewegingswetenschap-
pen, wiens proefschrift ze net 
had ontvangen en die ook zo’n 
overstap naar het laboratorium-
werk had gemaakt. Robert stelde 
me gerust: onze studie gaf een 
solide theoretische basis en de 
praktijk leer je snel. Hij adviseerde 
me alvast te bedenken wat ik 
daarna zou gaan doen: onderzoek, 
werken bij een farmaceut of een 
opleiding tot klinisch chemicus 
(hij ging daaraan beginnen in 
Rotterdam). Ik was niet zo bezig 
met mijn carrière, maar met wat 
ik leuk of interessant vond. Om te 
ontdekken of basaal labwerk iets 
voor me zou zijn, vertrok ik een 
paar jaar later met mijn vriend 
(die nu mijn man is) in 2001 voor 
een half jaar naar Sydney om te 
gaan werken bij de faculteit Exer-
cise and sport sciences, waar mijn 
scriptiebegeleider Hans Westra 
aan verbonden was. Het labwerk 
beviel me goed en vanuit Australië 

solliciteerde ik op een promotie-
plek naar insulinegevoeligheid in 
het LUMC. Ik kon bij thuiskomst 
direct starten met dit promotieon-
derzoek. Het ‘bewegen’ viel weg, 
maar het effect van maagdarm-
hormonen op insulinegevoelig-
heid vond ik bijzonder interessant. 
De wetenschappelijke basis die 
gelegd werd bij Bewegingswe-
tenschappen en de ervaring die 
ik had opgedaan bij mijn stages 
bleken een goede voorbereiding 
op promotieonderzoek.

Na mijn promotiejaren in het lab 
realiseerde ik me dat ik meer toe-
gepast werk wilde gaan doen en 
zo kwam het beroep van klinisch 
chemicus (weer) in beeld. Een 
beroep waarbij je werkt in de di-
agnostiek in een ziekenhuislabo-
ratorium. Vanwege mijn voorop-
leiding Bewegingswetenschappen 
moest ik dispensatie vragen om 
in opleiding tot klinisch chemicus 
te komen. Met (wederom) het 
advies van Robert de Jonge kon ik 
dispensatie aanvragen. Een week 
na de geboorte van mijn zoon 
had ik een sollicitatiegesprek voor 
een opleidingsplek in VUmc en 
zo kwam ik na mijn promotie 

weer terug in Amsterdam. Tijdens 
mijn opleiding al kreeg ik de kans 
onderzoek te doen en werd ik 
hoofd van het endocrinologisch 
laboratorium. Ondertussen kreeg 
ik ook nog een dochter. De twee 
korte zinnen over geboorte van 
zoon en dochter doen overigens 
geen recht aan de impact die 
zoiets heeft. Inmiddels heb ik de 
endocrinologische laboratoria van 
AMC en VUmc gefuseerd en leid 
ik het endocrinologisch laborato-
rium van AmsterdamUMC. Dat 
doe ik met veel plezier, omdat het 
werk heel divers is. Ik houd me 
bezig met diagnostiek, onderzoek 
(promovendi begeleiden) en het 
dagelijkse management. Een aan-
tal jaar geleden is Robert de Jonge 
naar Amsterdam gekomen om 
hoofd van de afdeling klinische 
chemie te worden en zo leiden 
twee oud-bewegingswetenschap-
pers nu deze afdeling. Wat een 
gouden tip van Brenda. In 2020 
ben ik benoemd tot hoogleraar in 
de endocrinologische laboratori-
umgeneeskunde aan de VU. En 
dit begon allemaal met een goede 
open dag aan de FBW. ‹‹

a.heijboer@amsterdamumc.nl

››DE PROF

Afgestudeerde bewegings-
wetenschappers komen in 
diverse functies terecht en 
bewegingswetenschappers 

kom je overal tegen. Ook op 
hoogleraarposities. Dat een 

bewegingswetenschapper 
hoogleraar wordt binnen de 

bewegingswetenschappen 
is best logisch, maar dat is 

niet het enige terrein. In deze 
rubriek maken we kennis met 

bewegingswetenschappers 
die hetzij binnen bewe-

gingswetenschappen hetzij 
binnen een andere discipline 

hoogleraar zijn geworden. 
Annemieke Heijboer bijt het 

spits af.
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Het begon allemaal toen ik 2 was en mijn lijf 

niet geschikt leek voor al te fanatiek bewegen. 

Na zeven jaar fysiotherapie bewoog ik goed en 

werd gym mijn favoriete vak. Toen het in 1997 

vroor dat het kraakte en ik op kunstschaatsen 

meedeed aan de wedstrijd van de plaatselijke 

ijsvereniging kwam ik pas echt op gang. Zo 

ging ik van de slootjes in Vlist via vele ijsbanen 

naar de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Het 

marathonschaatsen was ik gaan combineren met 

de studie Bewegingswetenschappen.

D
e cirkel was rond toen 
ik docent werd op de 
opleiding fysiotherapie. 
Het beroep wat mij zo 

ver gebracht had. Ook draaide ik 
een aantal jaren mee in het lecto-
raat van de Hogeschool Utrecht 
(HU). Ik nam vele inspannings-
testen af en ondersteunde promo-
vendi bij hun onderzoek. Ik kreeg 
de kans om naar congressen te 
gaan en me te ontwikkelen. 
Het zaadje van mijn eigen onder-
neming werd geplant toen een 
collega-onderzoeker en sportarts 
mij vroeg of ik niet wat sporters 
kon begeleiden die zij op haar 
spreekuur zag. Ze hadden een 
hulpvraag die niet aansloot bij een 
fysiotherapeut of fitness trainer. 
Dus of ik een pilot wilde draaien 
met drie sporters om te kijken of 
ik ze kon helpen. Ik dacht dat ik 
dat wel kon en ben de uitdaging 
aangegaan. Ik ging vragenlijsten 
maken voor een intake, een for-
mat om de hulpvraag en bewe-
gingsanalyse in uit te werken, 
een logboek via Google forms en 
een Excel-sheet om de schema’s 
te schrijven. De sporters hebben 
mij geholpen om er een pakketje 
van te maken dat hen tot hun 
doel bracht en dat mij voldoening 
gaf. Ook hielpen zij mij om er een 
prijs aan te hangen. Want wat zijn 
je diensten waard? Niet onbelang-
rijk als ondernemer, ook al wist ik 
toen nog niet dat ik dat zou gaan 
worden. Het pakketje belandde 
namelijk op de plank, ik werkte 
immers op de HU en dacht eraan 
om promotieonderzoek te doen. 
Dat was wat de meesten in het 
lectoraat deden.

De combinatie van sport, werk en 
een relatie viel me echter zwaar; 
ik ging steeds minder werken, 
maar de balans kwam niet. Ik 

raakte geblesseerd en stopte met 
schaatsen. Toen onze pasgeboren 
dochter een chromosoomafwij-
king bleek te hebben, kreeg ik het 
laatste zetje om te stoppen bij de 
HU. Ze heeft intensieve zorg no-
dig en werken voor een baas ging 
niet meer. Maar ik moest naast de 
zorg iets hebben waar ik in kon 
ontspannen en waar ik energie 
van kreeg. Het pilot pakketje on-
dernemen heb ik toen voorzichtig 
van de plank gehaald en ik ben 
via via op zoek gegaan naar mijn 
eerste klant. Een sporter die de 
200 km op de Weissensee wilde 
schaatsen. De wedstrijd waar ik 
zelf vele ervaringen had opge-
daan. Dat leek me een goede start.
 
En zo groeit en krimpt mijn on-
derneming tot op heden mee met 
de mogelijkheden die ik heb naast 
mijn gezin, bestaande uit mijn 
man en ik, twee dochters van 7 
jaar en 2 jaar en een zoon van 6 
maanden oud. Ik verdiep me in 
verschillende sporten en sporters: 
topsporters in het schaatsen en 
alpineskiën, recreatieve sporters 
die voor een cyclo in de alpen of 
marathon op de Chinese muur 
trainen, sporters met burn-out of 
gezondheidsklachten. Ik geniet 
van de ‘puzzeltjes’ die ik dagelijks 
moet maken om de tijd en ener-
gie van de sporter zo effectief mo-
gelijk te benutten en de bijscho-
ling die ik ervoor moet volgen. 
De sporters geven mij waardering 
en voldoening door het inten-
sieve persoonlijke contact op weg 
naar hun doel. De flexibiliteit als 
ondernemer maakt de combinatie 
van het ouderschap, het zijn van 
een professional en zelf kunnen 
sporten mogelijk, en daarmee heb 
ik mijn balans gevonden. ‹‹

jolandaspruit.nl

››Jolanda Spruit

››BW'er IN BEDRIJF
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Toen ik in 2006 afstudeerde bij 

Bewegingswetenschappen, had ik niet verwacht 

dat ik ruim vijftien jaar later als coördinator bij 

een inloophuis in Amersfoort zou werken en 

tussendoor in drie landen zou hebben gewoond. 

Deze rubriek zou in mijn geval ook wel ‘De 

Moves’ kunnen heten…

Toen ik als 19-jarige koos voor 
Bewegingswetenschappen, deed 
ik dat omdat ik een brede inte-
resse had in medische en sociale 
vakken en ook erg genoot van 
exacte vraagstukken. Bewe-
gingswetenschappen bracht dat 
allemaal samen. Ik genoot enorm 
van de diverse vakken en mijn 
fascinatie voor het menselijk 
bewegingsapparaat werd steeds 
groter. Voor mijn afstuderen deed 
ik onderzoek naar de effectiviteit 
van een multidisciplinair revali-
datieprogramma voor ex- kan-
kerpatiënten. Omdat ik ook het 
bijvak ontwikkelingsvraagstukken 
volgde, schreef ik een literatuur-
onderzoek over sociaaleconomi-
sche revalidatie bij leprapatiënten. 
Hoe breed bewegingswetenschap-
pen ook is… ik wilde blijkbaar 
nog breder. 

Tijdens een groot deel van mijn 
studie werkte ik als bijbaan in de 
zorg bij mensen met een lichame-
lijke beperking en/of hersenletsel 
bij Amstelrade, achter Uilenstede. 
Ik deed dat met veel plezier en 
werd rondom mijn afstuderen 
gevraagd of ik wilde komen wer-
ken in het team van Ambulante 
begeleiders (later casemanagers). 
Zo rolde ik in een ontzettend 
mooi team met een bonte verza-
meling aan collega’s. Amstelrade 
moest extramuraliseren (van 
intramurale instelling naar klein-

schalige woonvormen midden 
in de samenleving) en zodoende 
raakte ik betrokken bij de start 
van twee nieuwe woonvormen. Ik 
solliciteerde er ook lustig op los 
voor bewegingswetenschappelijke 
functies, maar zonder succes. Ik 
voelde me ook op mijn plek op 
mijn werk en werd gewaardeerd 
om mijn analytisch houding (die 
ik ongetwijfeld bij bewegingswe-
tenschappen had opgedaan). En 
ik vroeg me daarom ook steeds 
vaker af of ik echt wel weg wilde. 
Ik heb er daarna nog jaren met 
veel plezier gewerkt en leerde 
de sociale kaart van Amsterdam 
goed kennen. Dit kwam later ook 
weer van pas. 

Ondertussen droomden mijn 
man en ik van werken in het 
buitenland voor een christelijke 
ontwikkelingswerkorganisatie 
(www.maf.nl). We woonden voor 
training een tijdje in Engeland 
en verhuisden uiteindelijk naar 
Madagaskar.
Toen we als gezin (onze dochter 
was toen 5 en onze zoon 3) terug-
kwamen uit Madagaskar, kwam 
een andere liefde bovendrijven. 
Ik ben christen en tegelijkertijd 
een zoeker, altijd ook bezig met 
de grote vragen en ik houd niet 
van de makkelijke antwoorden. In 
mijn werk praatte ik regelmatig 
met mensen over zingeving: hoe 
geef je je leven opnieuw zin als 

je door een hersenbloeding niet 
meer kunt werken? Waar haal 
je je levenskracht vandaan als je 
moet omgaan met een breuk in je 
levenslijn? 

Ik besloot hier iets mee te doen 
en ben theologie gaan studeren. 
En ik ben recent, in het eerste 
coronajaar (achter mijn beeld-
scherm) afgestudeerd. In mijn 
huidige werk als coördinator 
(eerder buurtpastor) in een 
inloophuis zit ik veel aan tafel 
met netwerkpartners uit de zorg 
en het welzijn. Bij Bewegingswe-
tenschappen leerde ik verschil-
lende vakgebieden integreren en 
dat is wat mij dagelijks van pas 

komt. Zo ben ik nu bijvoorbeeld 
bezig met het de vraag hoe we het 
concept ‘positieve gezondheid’ 
(ontwikkeld door huisarts Mach-
teld Hubert) kunnen inzetten in 
het inloophuis. 
Heel wat Moves dus in mijn 
carrière, niet binnen het gebied 
van de bewegingswetenschap-
pen maar zeker wel dankzij mijn 
achtergrond als bewegingsweten-
schapper. ‹‹ 

riannewaagmeester@
hotmail.com

››Rianne Bos-Waagmeester
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››VvBN-SYMPOSIUM

Sponsoren
Tijdens het VvBN-Symposium waren naast de vele interessante sprekers ook verschillende sponsoren 

aanwezig die alle op een verschillende manier bijdragen aan de bewegingswetenschappen. 

Motek

Motek is een high tech medical 
device company dat loopbanden 
maakt voor onder andere 
bewegingsonderzoek en revalida-
tie. De loopband is erg geavan-
ceerd doordat deze heel nauwkeu-
rig de krachten kan meten van de 
rechter- en linkervoet apart. 
Daarnaast kan er ook nog een 
heleboel andere apparatuur op 
aangesloten worden en bevat het 
een virtual reality aspect. Dit leidt 
tot een realistische en bewegende 
omgeving, die ervoor zorgt dat het 
lopen op een loopband natuurlij-
ker voelt. Door deze virtual 
reality-omgeving kunnen er ook 
verschillende contexten gecreëerd 
worden en diverse interacties 
worden gemaakt, wat van belang 
kan zijn voor onderzoek. 
Motek heeft bij het VvBN-Sym-
posium kunnen laten zien wat zij 
aanbieden. Daarnaast wordt hun 
product al veel gebruikt binnen 
de bewegingswetenschappen 
waardoor dit een goede gelegen-
heid was om feedback te kunnen 
ontvangen van de aanwezigen die 
met het product gewerkt hebben.

Xenoma

Xenoma is een Japans bedrijf dat 
gespecialiseerd is in de ontwikke-
ling van motion capture systemen. 
Ze maken een bewegingsanalyse-
systeem waarvoor geen camera’s 
nodig zijn, want ze gebruiken 

kledingstukken (een broekstuk en 
een bovenstuk) waarin sensoren 
verwerkt zijn. Dit maakt een real 
time en nauwkeurige registratie 
van beweging mogelijk, indien 
gewenst inclusief video. Het 
product kan gebruikt worden voor 
onder andere ganganalyses in de 
sport, revalidatie of in de weten-
schap. Het onderscheid tussen 
Xenoma en al eerder ontwikkelde 
motion capture systemen is dat er 
geen sensoren meer bevestigd 
hoeven te worden, wat leidt tot een 
eenvoudigere kalibratie. Proefper-
sonen ervaren het bovendien als 
een makkelijk en aangenaam 
product. Zeer praktisch is dat het 
pak gewassen kan worden.  
Xenoma is recentelijk pas 
begonnen met het introduceren 
van het product in Europa, vooral 
in Nederland en België. Hun 
aanwezigheid op het VvBN-Sym-
posium gaf een mogelijkheid om 
een netwerk in Nederland op te 
starten.

Cosmed

Cosmed produceert en verkoopt 
diagnostische medische hulpmid-
delen om cardiopulmonale en 
metabole functies en lichaamssa-
menstelling te beoordelen. Het 
bedrijf wordt als een van de 
belangrijkste spelers op zijn markt 
beschouwd. Het is een internatio-

naal bedrijf dat meer dan tachtig 
zakenpartners heeft in meer dan 
honderd landen. Dankzij Cosmed 
zijn er meer dan tweeduizend 
wetenschappelijke artikelen 
geplaatst, wat Cosmed maakt tot 
een van de meest geciteerde 
bedrijven op het gebied van 
onderzoek naar de menselijke 
fysiologie. Op het VvBN-Sympo-
sium heeft Cosmed de mogelijk-
heid gekregen om met de 
aanwezige bewegingswetenschap-
pers te praten en hun product nog 
verder te promoten. 

ProCare

ProCare is altijd te vinden op een 
evenement waar bewegingsweten-
schappers aanwezig zijn. Het 
bedrijf houdt zich bezig met het 
testen en meten van menselijk 
bewegen en heeft dus allerlei 
apparatuur, zowel aan de kant van 
inspanningsfysiologie als de 
bewegingsanalyse. 
Als ProCare naar de toekomst 
kijkt, dan willen ze zich naast de 
hardware die ze nu hebben, meer 
bezig gaan houden met software. 
Er is steeds meer een shift richting 
software, wat vaak al bij produc-
ten zit, maar ze willen nu kijken 
naar totaaloplossingen waarbij de 
gebruiker verschillende data kan 
samenvoegen. 
Door de aanwezigheid van de vele 
bewegingswetenschappers op het 
VvBN-Symposium was het dus 
vanzelfsprekend dat ProCare ook 
hier weer aanwezig was.

Moveshelf

Moveshelf is gevestigd in Utrecht en 
focust zich op de overdracht van 
bewegingsdata naar de kliniek. De 
data van bewegingsanalyses komen 
nu namelijk nog moeilijk in handen 
van artsen. Artsen moeten regelmatig 
zelf handmatig data zoeken op de 
netwerkschijf en de bijbehorende 
software heeft specifieke expertise 
nodig. Daarom heeft Moveshelf een 
product ontwikkeld waarmee het 
mogelijk is om bewegingsdata op te 
slaan en te visualiseren op een 
platform. Vervolgens kan dit 
geïntegreerd worden met de 
IT-systemen van de zorginstelling, 
zodat artsen het gebruikelijke 
informatiesysteem (EPD) kunnen 
gebruiken. Hierdoor wordt de 
interpretatie van bewegingsdata in de 
kliniek vergemakkelijkt.
Het VvBN-Symposium was voor 
Moveshelf een mooie bijeenkomst 
om na een lange tijd iedereen in 
deze markt weer live te zien en de 
voortgang van hun product te laten 
zien, dat ook door lab-operators ge-
bruikt wordt. Ook voor de aanwezige 
onderzoekers biedt Moveshelf kansen, 
om samen innovatieve projecten op 
bijvoorbeeld het vlak van markerless 
motion tracking of thuismonitoring 
van patiënten door te ontwikkelen. De 
startup wil bijdragen aan de bredere 
inzet van klinische bewegingsanalyse 
door alle huidige en toekomstige 
technologieën gestructureerd aan te 
bieden op één veilige en toegankelijke 
plek. In de toekomst is het de ambitie 
van Moveshelf om klinici verder te 
ondersteunen bij behandelkeuzes en 
de optimale revalidatiestrategie. ‹‹



Wouter Welling
Return to sport after an anterior cruciate ligament reconstruction. Are we there yet?

Het is een hot topic in zowel amateur- als topsport: voorste kruisband (VKB) blessures. Ook wel 

‘een hartaanval van de knie’ genoemd. Na zo’n blessure wordt in veel gevallen gekozen voor een 

reconstructie van de VKB. Daarna volgt een lang en intensief revalidatietraject met fysieke en mentale 

uitdagingen. Veel sporters hebben hierbij het doel om terug te keren naar het preoperatieve niveau 

van sporten. Meer dan 90% van de sporters verwacht ook terug te keren naar dit niveau. Dit is echter 

helaas niet vanzelfsprekend. 

H
et blijkt dat slechts 55% van de amateur-
sporters terugkeert naar een competitieve 
vorm van sport. Ook blijkt dat één op de 
vijf (!) jonge sporters een nieuwe VKB-

blessure zal oplopen. Een van de redenen voor deze 
zorgwekkende cijfers kan te maken met de beslissing 
van terugkeren naar de sport. Deze beslissing wordt 
veelal subjectief gemaakt. 

In dit proefschrift is daarom een testbatterij ontwik-
keld met fysieke en mentale testen om de status 
van de patiënt zo goed mogelijk te bepalen. Deze 
informatie kan van belang zijn voor het maken van 
belangrijke beslissingen binnen de VKB-revalidatie. 
Dit proefschrift laat zien dat de kwaliteit van de stan-
daard VKB-revalidatie mogelijk niet goed genoeg is 
voor patiënten om terug te keren naar de sport. Ech-
ter, als we de kwaliteit van de revalidatie verhogen, 
scoren patiënten beter op zowel fysieke als mentale 
testen. Ook blijkt sportspecifieke veldrevalidatie 
enorm van belang, als brug tussen het klinische deel 
van de revalidatie en de daadwerkelijke terugkeer 
naar de sport. Het behalen van de criteria vanuit de 
ontwikkelde testbatterij zorgt voor een vergrote kans 
op een terugkeer naar de sport. Echter kunnen we tot 
op heden niet voorspellen of patiënten een nieuwe 
VKB-blessure zullen oplopen. 

Curriculum Vitae
Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde ik 
Bewegingswetenschappen. Na het behalen van 
mijn master ben ik aan het werk gegaan bij MCZ 
in Groningen, een grote (sport)praktijk voor zowel 
revalidatie als performance. Na het opzetten van 
verschillende testbatterijen ben ik in 2017 begonnen 
met een (parttime) promotietraject aan de Rijksuni-
versiteit Groningen, onder leiding van mijn promo-
tor prof. Koen Lemmink en copromotoren dr. Anne 
Benjaminse en dr. Alli Gokeler. Op 30 maart 2022 
ben ik gepromoveerd. Inmiddels werk ik in Enschede 
bij Pro-F Fysiotherapie, wederom een grote (sport)
praktijk waar ik wetenschap in de praktijk probeer te 
brengen. 

w.welling1989@gmail.com

‹ ‹ 
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Beweging om Parkinson te voorkómen? 
Een Veni-studie als prototype preventietrial
Dr. Sirwan Darweesh heeft een NWO-Veni van 250.000 euro gekregen voor 
zijn onderzoek. Sirwan: “Ziektevertragende interventies zijn tot op heden niet 
effectief gebleken bij mensen met de klinisch manifeste ziekte van Parkinson 
bij wie pathologie vergevorderd is. Deze interventies zouden wel de klinisch 
manifeste ziekte kunnen voorkómen bij mensen met prodromaal Parkinson bij 
wie pathologie nog beperkt is. In dit Veni-project zullen we de haalbaarheid en 
voorlopige werkzaamheid onderzoeken van een volledig op afstand uitgevoerde, 
gecontroleerde beweeginterventie bij mensen met prodromaal Parkinson: een 
motiverende smartphone app die in samenwerking met de gaming industrie ont-
wikkeld is. Het effect van de beweeginterventie op prodromale ziekteprogressie 
zal worden bepaald met digitale biomarkers.” ‹‹

Sirwan.Darweesh@radboudumc.nl

Studiosi Mobilae rookvrije  
studievereniging

Sinds 1 maart 2022 is Studiosi Mobilae officieel een 
rookvrije studievereniging. Wij zijn niet zomaar rookvrij, 
maar ook nog eens de eerste rookvrije studievereniging 
van Nederland! Dit doen wij om een gezonde levensstijl 
te stimuleren onder de leden van Studiosi Mobilae en een 
bijdrage te leveren aan een Rookvrije Generatie. Het is 
een hele overgang, vooral voor de leden die roken. Toch is 
iedereen welkom bij Studiosi Mobilae, zowel niet-rokers 
als rokers. Wij zijn zelf erg enthousiast over de stap die 
Studiosi Mobilae maakt richting een rookvrije generatie! ‹‹

De Steep Ramp Test 
voor het schatten van 
cardiorespiratoire fitheid
In het LIfelong Fitness Testing (LIFT) onderzoek wor-
den representatieve normwaarden verzameld voor Steep 
Ramp Test (SRT) prestatie bij volwassenen en ouderen. 
Daarnaast worden de validiteit en betrouwbaarheid van 
de SRT onderzocht in deze populatie en wordt de fysio-
logische respons geëvalueerd. De SRT is een praktische 
en kortdurende inspanningstest op een fietsergometer 
zonder ademgasanalyse, die minder belastend is voor 
patiënten en sneller en eenvoudiger afgenomen kan wor-
den dan de CPET. Om deze redenen wordt de SRT in 
Nederland steeds meer toegepast, maar er bestaan nog 
geen normwaarden voor SRT-prestatie bij volwassenen 
en ouderen. Mocht een kennisinstelling interesse hebben 
bij te dragen aan de dataverzameling via studentprojec-
ten, neem dan contact op met de coördinerend onder-
zoeker via i.trul-kreuze@mzh.nl. ‹‹
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Samen de Europese top bereiken
Samenwerken in plaats van concurreren, daarvoor is het In-
terdisciplinary Consortium for Clinical Movement Sciences 
& Technology (ICMS) opgericht. Het ICMS richt zich op de 
volle breedte van het houding- en bewegingsspectrum. Door 
gezamenlijk onderzoek te doen en expertise en infrastruc-
tuur te delen zijn de partners Radboudumc, Universiteit 
Twente, Roessingh Research & Development en de Sint 
Maartenkliniek ervan overtuigd dat zij meer bereiken dan al-
leen. Door de expertisebundeling vormt het ICMS een Euro-
pees Topcentrum met hoge ambities. Zo moet bijvoorbeeld 
over tien jaar het aantal dwarslaesiepatiënten dat volledig 
afhankelijk is van een rolstoel met 80% zijn afgenomen, bin-
nen vijf jaar artrose vroegtijdig opgespoord kunnen worden 
met slimme sensoren, biomarkers en bewegingsanalyse en 

over tien jaar motorische revalidatie in de thuissituatie met 
virtual reality en remote sensing gemeengoed zijn. ICMS 
anticipeert op de ontwikkeling dat subsidies in toenemende 
mate worden toebedeeld aan interdisciplinaire coalities van 
onderzoekers, in combinatie met private betrokkenheid. ‹‹ 
www.topfit.life/en/mission_programmes/movement-disorders/

Nieuwe Commissie Interessegroep Revalidatie

Begin dit jaar is een nieuwe commissie gestart om de 
VvBN-Interessegroep Revalidatie voort te zetten: Klaske van 
Kammen (UMCG Centrum voor Revalidatie), Ingrid Kouw-
ijzer (VU Amsterdam), Leonie Krops (UMCG Centrum 
voor Revalidatie), Nienke ter Hoeve (Erasmus MC/ Capri 
Hartrevalidatie), Sanne Ettema (Heliomare/UMCG), Sarah 
Zandvliet (Fontys Paramedische Hogeschool/Radboudumc) 
en Clemence de Boer (Podotherapie de Boer).
Veel bewegingswetenschappers hebben een klinische rol 
in het revalidatieproces of ondersteunen via onderzoek de 
behandelaars. Om in dit continue ontwikkelende veld bij 
te blijven, organiseert de commissie verschillende bijeen-
komsten met steeds een nieuw thema, zoals vraagstukken 

op het gebied van herstel na een ongeval, ziekte of bles-
sure, hoe leer je weer optimaal bewegen om zelfstandig te 
zijn en fysiek actief te blijven? Deze ingewikkelde vragen 
hangen samen met veel verschillende disciplines, aangepaste 
technologie, klinische meetsystemen en omgevings- en 
leefstijlfactoren. Tijdens de bijeenkomsten van de interes-
segroep worden deze onderwerpen toegelicht door experts 
vanuit de praktijk en wetenschap en wordt voldoende 
ruimte genomen voor verhelderende discussies. De eerste 
bijeenkomst is in juni 2022 en gaat over het thema ‘Leefstijl 
in de revalidatie: breder dan bewegen’. In het najaar volgt 
een bijeenkomst rondom een ander thema. We hopen jullie 
te ontmoeten! ‹‹

Moving smart towards more healthy years
Op vrijdag 3 juni 2022 heeft professor Claudine Lamoth 
haar inaugurele rede uitgesproken in de aula van het Acade-
miegebouw in Groningen met als leeropdracht ‘Bewegings-
analyse, slimme technologie en veroudering’. Claudine is de 
eerste vrouwelijke hoogleraar bij de afdeling Bewegingsweten-
schappen in Groningen, aangesteld op een Aletta Jacobsleer-
stoel. In maart 2022 is een NWO miljoenensubsidie toegekend 
aan het onderzoeksproject ‘Healthy living as a service‘ en prof. 
Claudine Lamoth leidt het consortium van onderzoekers, be-

drijven en maatschappelijke organisaties dat het onderzoeks-
project gaat uitvoeren. Het doel van dit project is dat mensen 
hun levensstijl blijvend verbeteren; zij krijgen hierbij steun van 
slimme technologie en data waarmee gezondheid en leefom-
geving goed gevolgd kunnen worden. Dit motiveert hen om 
hun gezondere levensstijl langdurig vol te houden. Het doel is 
om hiermee een structurele verbetering te realiseren van de 
kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven. ‹‹
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