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Promoveren, waarom zou je?
Voorwoord
Met bul in de hand loop ik het Academiegebouw uit. Ik kijkt eens om me heen en denk: “Gehaald! Klaar met
studeren!” De jaren van inzet, keuzes maken en tijdinvestering zijn voorbij. Even de teugels laten vieren,
sociale contacten ‘herstellen’. Toch, er begint iets te knagen.. “Hoe zou het zijn om te promoveren?“
Door de studie FW ontwikkelt u mogelijk allerlei competenties, behoeftes en idealen. Dit kan ertoe leiden dat
u, na het behalen van uw Mastertitel overweegt om een promotietraject aan te gaan.
Met promoveren (letterlijk promotie maken) wordt het hele proces bedoeld van het
doen van een promotieonderzoek en verdedigen van de inhoud van uw proefschrift
voor een commissie, waarna u de titel doctor (dr. of PhD) mag voeren. Heel erg
uitdagend allemaal, maar dat roept ook vele vragen op: Hoe regel ik dat allemaal?
Welk netwerk heb ik nodig? Wie kies je als promotor? Hoe zit het met financiering?
Is het te combineren met privé? Kan ik zo’n traject wel opbrengen?
In deze editie van FW geluiden laten we enkele FW-ers aan het woord. Zowel Tjarco, de kers(t) verse
alumnus als enkele FW-ers die de stap hebben genomen om te starten met een PhD traject. Wat zijn de
overwegingen om dit pad te gaan bewandelen of juist niet. Wat zijn hun ervaringen, tip & tricks, en hoe verder
met de doctortitel op zak?
Fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!
De Redactie
Marlous Buining & Niels Groeneweg
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Creating stability through change
Nico van Meeteren

Willen cellen, organismen en soorten overleven, moeten ze zich aanpassen aan continu veranderende
omstandigheden. En voor aanpassen zijn homeostasis (stabiliteit) en allostasis onontbeerlijk (door Bruce
McEwen elegant gedefinieerd als creating stability throug change1). Sinds de tachtigerjaren hanteert ook de
‘soort fysiotherapie’ in Nederland een krachtig allostatisch mechanisme: wetenschap. Die ontwikkelt zich rap.
In 1988 promoveerde Rob Oostendorp als eerste fysiotherapeut. Drie jaar later werd Paul Helders de eerste
hoogleraar fysiotherapie aan de Universiteit Utrecht. En aan diezelfde universiteit startte in 2002 de eerste
‘soort specifieke’ wetenschappelijke studie in Nederland: Fysiotherapiewetenschap. Daarmee verzorgt
sindsdien de fysiotherapie haar eigen Nachwugs. Getuige de promotie van Martijn Pisters als eerste
fysiotherapiewetenschapper onlangs, rendeert die soortspecifieke Nachwugs, temidden overigens van anno
2011 al meer dan 200 gepromoveerde fysiotherapeuten. Ergo: de fysiotherapie evolueert tot een naar
westerse maatstaven volwaardige academische professie. Iets om trots op te zijn en te koesteren.
Promoveren doe je niet zo maar. Vier jaar buffelen en aan de start van een wetenschappelijke carrière
werken en tegelijkertijd aan de verandering van het beroep. Vier jaar balanceren tussen diepe betrokkenheid
bij het onderwerp van studie, fysiotherapie in ruimere zin, en tegelijkertijd de onontbeerlijke beredeneerde
distantie. Betrokkenheid is veelal geen probleem, het kenmerkt bijna iedere fysiotherapeut, zeker degene die
het pad van de fysiotherapiewetenschap begaan. Distantie is lastiger en vergt organisatie van kritische massa
om de promovendus heen, bij grote voorkeur binnen de betrekkelijke beschutting van de Alma Mater.
Kritische massa vanuit de wetenschap, aangevuld met soortgelijks vanuit de spreekkamer en vanuit de
maatschappij, dienen de gepassioneerde fysiotherapeutpromovendus continu aan te zetten tot
overdenkingen, beschouwingen, discussie en debat, zonder daarbij overigens hulpbehoevend en besluiteloos
te worden. Dan rest slechts stilstand en dat betekent achteruitgang. Intelligent generosity, want dat is
normaalgesproken het collegiale debat2, van derden a priori of post hoc is onlosmakelijk verbonden aan
besluiten in de wetenschap en daarmee aan het overleven van de soort. Ergo, promovendus: volg je hart,
gebruik je hoofd en … dat van vele anderen!
Dr. Nico van Meeteren
Directeur Innovatiegebeid Levenslang Gezond, TNO

1. McEwen, NEJM, 1996
2. Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, 2003
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Promoveren: Perspectief van een net gepromoveerde
fysiotherapiewetenschapper
Emalie Hurkmans

Kort geleden werd mij gevraagd een klein stukje te

stoppen, een leuke in- en uitleiding schrijven en klaar

schrijven over hoe ik mijn promotietraject heb

is kees!! Maar het uitvoeren van al deze projectjes,

ervaren. De eerste vraag was ‘Wat waren uw

het schrijven van de artikelen etc. etc. bleek toch

afwegingen om te starten met een promotietraject?’.

meer werk te zijn dan gedacht. Honderden

Lastige vraag…. Heel eerlijk gezegd heb ik niet echt

vragenlijsten de deur uit doen, dagenlang data

bewust gekozen voor een promotietraject maar ben

invoeren, analyses 10 keer over doen, artikelen rood

ik er echt ingerold. Vijf jaar geleden kwam ik op de

terugkrijgen van je (co)promotor, maanden moeten

afdeling Reumatologie van het Leids Universitair

wachten op een reactie op een gesubmit artikel,

Medisch Centrum terecht voor het ontwikkelen van

afgewezen artikelen, presentaties 50 keer oefenen…

de KNGF-richtlijn Reumatoïde Artritis. Ik had totaal

Nu, een aantal jaren later ben ik toch wel een beetje

nog geen idee wat ‘promoveren’ nou precies

moe en heb wat rust verdiend!

inhield…. Maarja, ik ben gestart met de ontwikkeling
van de richtlijn en ben in mijn enthousiasme ook

Een promotietraject brengt natuurlijk ook vele gave

begonnen met wat andere “projectjes” (ben nou

momenten met zich mee. Geaccepteerde artikelen,

eenmaal een echte fysiotherapiewetenschapper). Na

het geven van nationale maar ook internationale

een jaar of 2 bleek dat ik zoveel “projectjes” had

presentaties (dus ook leuke reisjes!), je ontmoet veel

opgestart dat ik hier uiteindelijk op zou kunnen

interessante en gemotiveerde mensen, en

promoveren! Zelfs toen dacht ik nog: ach simpel, wat

uiteindelijk natuurlijk het eindresultaat: het boekje!

artikeltjes schrijven, alle artikeltjes achter elkaar

En geloof mij, dit soort momenten geven echt een
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kick!! Op dit moment loopt op de TV-serie “Hoe houd ik het (leven)

Emalie Hurkmans

spannend?”. Daarop kan ik heel simpel antwoorden: ga promoveren!
Alleen als je mij een paar maanden geleden had gevraagd of ik iemand
zou aanbevelen om te gaan promoveren had ik volmondig NEE gezegd.
Ik was namelijk dag en nacht (geen grapje) bezig met de laatste loodjes:
het boekje… Maar inmiddels 2 maanden later kijk ik er weer positief
tegenaan en zeg ik volmondig JA. Kortom, het is een echte achtbaan met
pieken en dalen!
En ik zou dan ook iedereen die overweegt te gaan promoveren willen adviseren om goed zijn of haar
afwegingen op papier te zetten. Het is nou eenmaal een heftige periode waarin ook je sociale leven ernstig
wordt aangetast.
Wat levert het nou op? Tot nu toe: veel cadeautjes, kaartjes en felicitaties!! Nee, het heeft mij natuurlijk veel
meer opgeleverd. Nieuwe kennis en vaardigheden op onderzoeksgebied, veel (internationale) contacten,
nieuwe projecten, een nieuwe baan, nieuwe vriendschappen, maar natuurlijk ook veel waardering van collega
fysiotherapeuten en medisch specialisten.
Hoe mijn toekomst eruit ziet is nog onduidelijk. Dat is de onderzoekswereld. Hopelijk kan ik gewoon door
blijven gaan met verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Zowel in Nederland als in het buitenland.
Onderzoek doen is nou eenmaal mijn passie!
Emalie Hurkmans
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Promoveren is voor mij geen doel maar een middel…
Marlies Welbie

onderzoek werkzaamheden:

‘Promoveren was
voor mij geen
must’

1. De resultaten van mijn onderzoek moeten
bijdragen aan verbeterde effectiviteit van
fysiotherapeutische zorg aan beperkt
gezondheidsvaardige patiënten.
2. Ik wil expert worden op het gebied van
gezondheidsvaardigheden binnen het domein van
de fysiotherapie.
3. Een eventueel promotieonderzoek moet mijn
hoofdtaak zijn, ik ga het niet in de avonduren naast

Promoveren zwaar?! Ik ervaar het vooral als heel

een volledige baan doen (ik wist zeker dat ik daar

erg leuk, dynamisch, creatief, interessant,

niet gelukkig van zou worden).

spannend, inspirerend, soms frustrerend, een
ontdekkingstocht, hard werken, jezelf steeds
opnieuw uitvinden en ontzettend bevredigend.
Eigenlijk een baan zoals iedere baan, als het aan
mij ligt, zou moeten zijn.

Praktijkgericht onderzoek bleek het beste bij mij en
mijn onderwerp te passen. Na verschillende open
sollicitaties bij lectoraten werd ik in Rotterdam
aangenomen. Ik heb vanaf dat moment bij drie
lectoraten gewerkt in de vorm van kleine

Nu ziet ieder promotietraject er anders uit. Mijn

aanstellingen. Daarnaast werkte ik in de praktijk en

traject begon, terugkijkend, zo’n vier jaar geleden.

in het onderwijs. Ik heb op deze wijze veel kennis en

Nadat ik mijn masterthesis had geschreven wist ik

ervaring op kunnen doen op het gebied van het

dat ik verder wilde in wetenschappelijk onderzoek.

geven en ontwikkelen van onderwijs,

Voor mij is onderzoek doen nooit een doel op zich

subsidieaanvragen schrijven en praktijkgericht

geweest. Ik wilde de effectiviteit van

onderzoek. Ondertussen had ik de gelegenheid om

fysiotherapeutische zorg voor mensen met
1

te ontdekken op welke manier ik mijn

‘beperkte gezondheidsvaardigheden’ verbeteren.

onderzoeksplannen vorm zou kunnen geven. Het

Er is nog erg weinig kennis over dit onderwerp, dus

verdelen van aandacht tussen mijn werk als

onderzoek doen bleek hiervoor al snel hét middel

practicus, docent en onderzoeker vond ik erg lastig.

te zijn.

Ik heb daarom in april 2008 besloten, de praktijk

Promoveren was voor mij geen must. Wel had ik
een aantal duidelijke voorwaarden voor mijn

vaarwel te zeggen en mij volledig te storten op
onderwijs en wetenschap.
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Sinds anderhalf jaar werk ik bij het lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de Hogeschool Utrecht, waarbinnen
het doen van (promotie)onderzoek een duidelijke plek heeft. Ik startte met een aanstelling van 1 dag per
week. Met de kennis en ervaring die ik in andere lectoraten op had gedaan heb ik in samenwerking met lector
dr. Harriet Wittink en subsidieaanvraag geschreven voor ons huidige innovatie-/onderzoeksproject genaamd
TransFysA. Dankzij de honorering van deze aanvraag werk ik sinds augustus 2010 vier dagen per week als
onderzoeker. Ik ontwikkel nu samen met practici, studenten, docenten, patiënten, ROC-cursisten en collegawetenschappers een innovatief product dat fysiotherapeutische zorg uiteindelijk effectiever moet maken. Prof.
dr. Walter Deville en dr. Harriet Wittink helpen mij om mijn promotieonderzoek hier doorheen te vlechten. Een
uitdaging waar wij allemaal van genieten. Mooier kan het eigenlijk niet…

PhD-ers to be
De afgelopen maand is er de oproep gedaan aan FW-ers die bezig zijn met een promotietraject om dit te
delen met andere SF-ers. We hebben de volgende reacties gekregen:
Suzan van der Meer startte in april 2011 en promoveert in 2015 op het gebied van chronische pijn/whiplash,
werkvermogen en fysieke capaciteit.
Niels Groeneweg startte in januari 2009 en promoveert in december 2013 aan de VU op het beoordelen van
effecten van gedifferentieerd contracteren en prestatiebeloning binnen de fysiotherapie.
Marlies Welbie startte zo’n 4 jaar geleden en doet haar promotietraject binnen de fysiotherapeutische zorg
voor mensen met ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’.

Vacatures
Bestuurslid Activiteitencommissie

Commissielid FW Geluiden

Ben jij creatief, (pre-)master student FW en

Vind u het leuk om mee te denken of heeft u een

draag jij de fysiotherapiewetenschap een

bepaalde visie over onderwerpen voor FW

warm hart toe? Meld je dan aan voor de

geluiden? Dan zijn wij opzoek naar u!! Mail naar

functie als bestuurslid van de

fwgeluiden@scientiafundus.nl

Activiteitencommissie binnen Scientia
Fundus! Stuur een mailtje naar het bestuur
(Caroline Sickler) en leg uit wie je bent! Wij
nemen dan spoedig contact op!

Organisator nieuwjaarslunch
Gezocht: Enthousiaste student aan de start van het
nieuwe jaar graag nieuwjaarslunch mee wil helpen
verzorgen! Mail dan naar: voorzitter@scientiafundus.nl
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Afgestudeerd en wat nu… ..promoveren??
Tjarco Koppenaal
Na 3 jaar hard werken is het gelukt. Een prachtige
Master Thesis over de factoren die noodzakelijk zijn
om fysiotherapeuten in de 1e-lijn meetinstrumenten te
laten gebruiken en daarnaast natuurlijk datgene waar
het allemaal om draait: de bul.

die werkzaam is op het scheidsvlak van
wetenschap en praktijk. Ik wil proberen om gelijk
de kwaliteit van de praktijk te beïnvloeden met
resultaten uit de wetenschap. De functie die ik als
kwaliteitsfunctionaris bij mijn huidige werkgever nu
mag beoefenen is dat wat bij mij past.

Tijdens het afstudeertraject hebben we als studenten
Fysiotherapiewetenschap kennis gemaakt met de
onderzoekswereld. Een deel zal hier in de toekomst
zeker zijn of haar weg in gaan vinden en eventueel
uiteindelijk gaan promoveren.
Voor mij geldt dit niet. Eigenlijk heb ik de afgelopen
jaren de omgekeerde weg bewandeld. Al in het eerste
jaar van mijn studie kreeg ik de mogelijkheid, om voor
de organisatie waar ik werkzaam ben als
fysiotherapeut, te participeren in een
onderzoeksgroep. Deze onderzoekgroep richt zich op
zorginnovaties voor de geïntegreerde 1e-lijns zorg. Dit
leek de manier om te werken aan mijn promotie tijdens
mijn studie. Waar ik aan het begin van mijn studie riep
dat ik ging promoveren, ben ik daar gaandeweg van

Ik vind wetenschap essentieel binnen mijn
vakgebied en heb vanzelfsprekend de afgelopen 3
jaren met ontzettend veel plezier
Fysiotherapiewetenschap gestudeerd. Wat me er
nu van weerhoud om te gaan promoveren is de
steeds terugkerende academische discussie over
onderzoeksopzetten en manuscripten. Steeds
weer terug naar de “tekentafel”, het bijschaven van
teksten en begeleiders die er toch net iets anders
tegenaan kijken. Op het moment dat de
onderzoeksopzet klaar is verdwijnt dit gevoel ook
weer en ben ik blij dat ik over kan gaan naar de
praktijk van het wetenschappelijk onderzoek:
datacollectie en data-analyse!

teruggekomen. De slotsom is dat ik meer iemand ben
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Kortom, op dit moment ben ik dus veel meer iemand van de praktijk. Daarom heb ik besloten om in eerste
instantie niet verder te gaan met het promotietraject, maar zowel binnen mijn werk als kwaliteitsfunctionaris,
als ook binnen mijn nieuwe baan als docent afstuderen aan de Fontys Paramedische Hogeschool, krijg ik de
kans om de werelden van het “weten” en het “doen” te verbinden. Hierbij kan ik mijn kennis van de
wetenschap delen en helpen bij praktijk gestuurd onderzoek om de kennis te implementeren in de
beroepspraktijk. Een bijkomend voordeel is dat ik nu plaats mag nemen op de stoel van begeleider en
studenten terug kan sturen naar de “tekentafel”. Dit laatste, collega’s begeleiden en ondersteunen bij de
uitvoer van onderzoeken, is iets wat ik de afgelopen jaren heb ervaren als motiverend om te doen en geeft mij
nu ook meer voldoening dan het zelf doen van wetenschappelijk onderzoek.
Voor mij dus voorlopig nog geen promotie, maar zeer zeker een nieuwe
uitdaging waarbij ik de tijdens de opleiding Fysiotherapiewetenschap

Tjarco Koppenaal

opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk kan brengen. Via deze
weg wil ik mijn medestudenten Fysiotherapiewetenschap heel erg
bedanken voor alle gezelligheid en hard werken van de afgelopen jaren
en veel succes wensen in hun verdere loopbaan en eventuele
promotie.
Tjarco Koppenaal, MSc.

Aankomende activiteiten
Januari/ februari
Nieuwjaarslunch Scientia Fundus, datum volgt op www.scientiafundus.nl
Maart
31-03 Alumnidag, programma volgt op www.scientiafundus.nl
Met dank aan Nico van Meeteren, Emalie Hurkmans, Marlies Welbie en Tjarco Koppenaal
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