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Curriculum Vitae 

CURRICULUM VITAE 
 
Sandra Brouwer werd op 14 juni 1976 geboren in Bedum. Na de middelbare 
school studeerde zij Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Groningen met als afstudeerrichting 'Arbeid en Gezondheid'. Haar 
afstudeeronderzoek verrichte zij bij TNO Arbeid in Amsterdam naar de 
meerwaarde van FCE-methoden bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. 
Vervolgens deed zij een extra onderzoeksstage bij de Arbodienst van de NAM in 
Assen naar het ontwikkelen en implementeren van RSI-preventieprogramma’s.  
In 1999 werd het doctoraal examen gehaald en in september van dat jaar startte 
zij, onder leiding van prof. dr. L.N.H. Göeken, als AIO (Assistent in Opleiding) 
met haar promotieonderzoek bij de afdeling Revalidatie in het Academisch 
Ziekenhuis Groningen.  
In deze periode werkte zij mee aan het landelijke onderzoeksprogramma 
LOBADIS, gefinancierd door ZonMW (www.lobadis.nl), bestaande uit meerdere 
studies. Doel van het programma is ‘verbetering van de differentiële diagnostiek, 
de revalidatiebehandeling en de reïntegratie van patiënten met chronische lage 
rugpijn’. Het promotieonderzoek van Sandra is onderdeel van de tweede 
deelstudie waarin onderzoek is gedaan naar de psychometrische kwaliteiten van 
verschillende meetinstrumenten om de functionele beperkingen en mogelijkheden 
ten gevolge van chronische lage rugpijn op lange termijn te kunnen meten.  
Per 1 september 2004 zal zij werkzaam zijn als clusterondersteunend coördinator 
implementatie LOBADIS bij het Centrum voor Revalidatie van het Academisch 
Ziekenhuis Groningen en als onderzoeker 'Arbeid en Gezondheid’ bij U.C. 
ProMotion in samenwerking met de sectie Toegepast Onderzoek van het 
Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken en het Centrum voor 
Revalidatie van het Academisch Ziekenhuis Groningen.  
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