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Dankwoord 

 
Toen ik in 2013 een vacature voor promovendus doorgestuurd kreeg was mijn eerste 
gedachte ‘dit is niks voor mij’. Nu ben ik vijf jaar verder en kan ik deze promotieperiode bijna 
afsluiten. Een mooie tijd met ups en downs die ik zeker niet had willen missen. Ik heb 
ontzettend veel geleerd, niet alleen op het gebied van onderzoek maar ook op persoonlijk 
vlak. Als eerste wil ik daarom Emmy bedanken omdat je me destijds hebt overtuigd om 
gewoon te solliciteren. Superleuk dat je nu ook m’n paranimf bent!  

Zonder de hulp van mijn (co)-promotoren: Cees van der Schans, Adriaan Kooy en Martijn de 
Groot, was dit boekje er zeker niet gekomen. Bij deze wil ik jullie dan ook hartelijk bedanken. 
Martijn, jou wil ik in het bijzonder bedanken voor de prettige overleggen, je peptalks en je 
vernieuwende inzichten. Dit heb ik zeer gewaardeerd! 
Ook wil ik graag Arie Dijkstra bedanken voor je hulp bij het schrijven van twee artikelen 
binnen de gezondheidspsychologie, Wim Krijnen voor je hulp bij de statistiek en alle overige 
co-auteurs voor jullie hulp bij het schrijven van de artikelen.  

Verder wil ik ook alle mensen bedanken van de verschillende organisaties en bedrijven 
waarmee ik heb samengewerkt; de Quantified Self-community, de innovatiewerkplaats 
Diabetes, Lifelines, het Bethesda Diabetes Research Center en het Martini Ziekenhuis. 
Bedankt voor de fijne samenwerking en al jullie hulp bij het opzetten en uitvoeren van de 
studies. Ellen, jou wil ik nog even apart benoemen vanwege je geweldige enthousiasme 
waarmee je patiënten bent gaan werven in het Martini Ziekenhuis, waarmee je de studie 
gered hebt. Je was voor mij op dat moment echt een engel die uit de hemel kwam vallen. 

Natuurlijk ook alle collega’s van het lectoraat en secretariaat heel erg bedankt voor jullie 
gezelligheid en tips en trics op het gebied van onderzoek. Willemke, na alle brainstorm- en 
inspiratiesessies die we samen gehad hebben kon ik natuurlijk niet anders dan je als 
paranimf vragen. Heel erg bedankt voor al je hulp en gezelligheid! 

Tot slot, familie, vrienden, en Anne: bedankt voor al jullie support de afgelopen jaren! Lieve 
Anne, zonder jouw kalmte en nuchtere blik had ik het zeker niet gered. Heel erg bedankt 
daarvoor!  
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Thea Kooiman werd geboren op 26 februari 1988 te Breukelen. Na 
het afronden van de HAVO aan het Niftarlake college te Maarssen 
begon zij in 2005 aan de opleiding Oefentherapie Mensendieck aan 
de Hogeschool van Amsterdam. Binnen deze opleiding volgde ze de 
minor ‘internationalization, working in developing countries’ 
waarvoor ze twee maanden stage liep in een revalidatiecentrum in 
Zambia. In 2009 begon zij aan haar vervolgstudie 
Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Tegelijkertijd werkte zij als oefentherapeut in verschillende 
praktijken in Groningen. Na het afronden van haar master in 2012 heeft ze in Cambodja  
als vrijwillig oefentherapeut gewerkt in een revalidatiecentrum. Eind 2013 startte ze haar 
promotietraject aan de Hanzehogeschool Groningen. Hierbij was ze aangesloten bij de 
Graduate School for Medical Sciences (GSMS-SHARE) waar ze diverse 
onderzoeksgerelateerde cursussen heeft gevolgd. Tijdens haar promotietraject is ze ook als 
oefentherapeut blijven werken in haar eigen praktijk, en later in een duopraktijk in 
Groningen.   

 

About the author 
 
Thea Kooiman was born on February 26th, 1988 in Breukelen, the Netherlands. After the 
completion of her secondary school she started with the college education ‘Exercise therapy’ 
at the Amsterdam University of Applied Sciences in 2005. During this education she followed 
the minor ‘internationalization, working in developing countries’ for which she did an 
internship in a rehabilitation center in Zambia. In 2009 she started her Master education 
program Human Movement Sciences at the University of Groningen. At the same time, she 
worked as an exercise therapist in different practices in Groningen. After the completion of 
her master program in 2012, she worked in Cambodia as a voluntary exercise therapist. By 
the end of 2013 she started her PhD research and training program at the Hanze University 
of Applied Sciences in Groningen. During this program she was a member of the Graduate 
School for Medical Sciences (GSMS-SHARE) where she attended various research-related 
courses. During her PhD trajectory she also continued to work as an exercise therapist in her 
own practice, and later on in a duo practice in Groningen.   
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