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Over de auteur

Erik Beune (1960, De Bilt) studeerde aan de Pedagogische Academie te Zeist 

en vervolgens aan de Academie voor fysiotherapie te Utrecht. Hij werkte daarna 

vijftien jaar als fysiotherapeut in een wijkgezondheidscentrum te Amsterdam Zuidoost. 

Daarnaast studeerde hij, mede geïnspireerd door zijn werkervaringen met van oorsprong 

niet Nederlandse patiënten, Algemene Sociale Wetenschappen (specialisatie cultuur, 

zorg en welzijn) aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2002 cum laude afstudeerde. 

Voor zijn afstudeeronderzoek ontving hij de Unilever researchprijs. Voortbouwend op zijn 

afstudeeronderzoek verwierf hij samen met Dr. Joke Haafkens subsidie voor de studies die 

ten grondslag liggen aan dit proefschrift. Hiermee startte hij in 2002 het ‘Hee broedoe’ 

project en in 2006 het project ‘Onder Hoge Druk’ bij de afdeling huisartsgeneeskunde van 

het AMC. Door overwegend gebruik te maken van kwalitatieve onderzoeksmethoden en 

via actieve deelname aan het Netwerk kwalitatief onderzoek gezondheidszorg (AMcKOG) 

bekwaamde hij zich verder in kwalitatief onderzoek. Sinds januari 2009 werkt Erik aan een 

vervolgstudie waarbij zowel kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden worden 

gebruikt. Naast zijn werk als onderzoeker richtte hij, in navolging van een Surinaams initiatief, 

de “multiculturele wandelvereniging Voetje voor Voetje” in Amsterdam Zuidoost op.
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