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Summary

Survival rates of cancer have improved, thanks to improved treatments and earlier and better 
diagnosis. During and even long after cessation of treatment, patients can experience a wide 
range of side effects due to the disease and its treatment. This includes fatigue, reduced 
cardiorespiratory fitness and muscle strength, which may have a large impact on health-
related quality of life. Chapter 1 of this thesis introduces exercise during active treatment 
as a promising strategy to mitigate these effects. While previous reviews have reported on 
the beneficial effects of exercise during and after cancer treatment, there are still questions 
about the optimal mode, type, intensity, and timing of physical activity for different patient 
groups. To address some of these questions, we conducted the Physical exercise during 
Adjuvant Chemotherapy Effectiveness Study (PACES). This study evaluated the effectiveness 
of a home-based, low-intensity physical activity program (Onco-Move) and a supervised, 
moderate-to-high intensity, combined resistance and aerobic exercise program (OnTrack) in 
patients undergoing adjuvant chemotherapy. In this thesis, we posed the following research 
questions:

1. What is the effectiveness of Onco-Move and OnTrack in maintaining or enhancing 
physical fitness, minimizing fatigue, chemotherapy completion rates and other 
psychosocial outcomes in patients undergoing adjuvant chemotherapy?

2. What is the cost-effectiveness of Onco-Move and OnTrack?

3. What is the adherence to and satisfaction with Onco-Move and OnTrack, and which 
factors are associated with adherence?

4. What is the rate and scope of patient participation in the PACES trial, and thus its 
generalizability to the larger patient population of interest?

Chapter 2 describes the design of the PACES randomized controlled trial, evaluating 
the effectiveness and cost-effectiveness of exercise during adjuvant chemotherapy on 
maintaining or enhancing cardiorespiratory fitness and muscle strength, minimizing fatigue, 
improving psychosocial outcomes, and on chemotherapy completion rates. We compared 
a home-based, low-intensity physical activity program (Onco-Move) and a supervised, 
moderate-to-high intensity, combined resistance and aerobic exercise program (OnTrack) 
with Usual Care. In Onco-Move, participants received encouragement by specially trained 
nurses at each chemotherapy cycle to engage in at least 30 minutes of physical activity per 
day, five days per week and to keep an activity diary. Participants in OnTrack attended two 
supervised training sessions per week for muscle strength and cardiorespiratory fitness. 
OnTrack participants were also encouraged to be physically active five days a week for 
30 minutes per session and to keep an activity diary. Both interventions started with the 
first cycle of chemotherapy and continued until three weeks after the last cycle. Usual Care 
varied according to hospital guidelines and preferences, but did not involve routine exercise. 
Performance-based and self-reported outcomes were assessed at baseline, at the end of 
chemotherapy and at 6-month follow-up.
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Chapter 3 presents the results pertaining to the effectiveness of Onco-Move and OnTrack 
in terms of physical fitness, fatigue, chemotherapy completion rates and other psychosocial 
outcomes in patients undergoing chemotherapy for their breast cancer. Participants in 
Onco-Move and OnTrack had a longer mean endurance time than the Usual Care group 
(4 and 8 minutes longer; ES, 0.45 and 0.90, respectively). Participants in OnTrack also 
had a higher maximal short exercise capacity, and muscle strength of the arms and legs 
than those in Onco-Move or Usual Care. Compared to Usual Care, participants in OnTrack 
experienced less physical and general fatigue, and perceived this fatigue as less frustrating 
and frightening and more pleasant. Participants in OnTrack also experienced less physical 
fatigue and experienced this as less frightening than participants in Onco-Move. Participants 
in both OnTrack and Onco-Move reported better physical functioning, less nausea and 
vomiting, and less pain than those in the Usual Care group. In addition, OnTrack participants 
reported better cognitive functioning and less constipation compared with Usual Care. In 
general, physical fitness and fatigue levels were maintained immediately after completion 
of chemotherapy in the OnTrack group, but declined and increased in the Usual Care and 
Onco-Move groups, respectively. At the 6-month follow-up, the Onco-Move and Usual Care 
groups had increased their physical fitness and decreased their fatigue levels to baseline 
levels (i.e. pre-chemotherapy). A smaller percentage of participants in OnTrack (12%) required 
chemotherapy dose adjustments than those in the Usual Care (34%) or Onco-Move (34%) 
groups. The average dose reduction among those who required chemotherapy adjustment in 
OnTrack and Onco-Move was significantly lower (10% versus 25% in Usual Care). Participants 
in both Onco-Move and OnTrack returned to work earlier, and also worked more hours per 
week than participants to Usual Care. 

Chapter 4 describes the cost-effectiveness of both of the PACES trial interventions in 
patients with breast cancer. Onco-Move is not likely to be cost-effective due to the relatively 
high willingness-to-pay necessary to reach reasonable probabilities of cost-effectiveness. 
Depending on the decision-makers’ willingness-to-pay, OnTrack could be considered 
cost-effective for Quality Adjusted Life Year (QALY), and general and physical fatigue in 
comparison with Usual Care. Incremental cost-effectiveness ratios for OnTrack compared to 
Usual Care were €26,916 per QALY, €788 per 1-point decrease in general fatigue and €1,402 
per 1-point decrease in physical fatigue. The probability of OnTrack being cost-effective 
ranged from 31% to 95% for QALYs, 31% to 97% for general fatigue, and 31% to 86% for 
physical fatigue. The probability of cost-effectiveness for both Onco-Move and OnTrack was 
greater among compliant participants.

Chapter 5 presents the results pertaining to the effect of adherence on the primary outcome 
measures, factors associated with adherence, and satisfaction with both physical activity 
programs. Adherence to the home-based components of the program was 64% (Onco-
Move) and 62% (OnTrack). Adherence to the supervised OnTrack sessions was 71%. Effects 
of both interventions on physical fitness were significantly larger in patients who were 
adherent. Higher baseline endurance time was associated with higher adherence to the 
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home-based exercise components of Onco-Move and OnTrack. Participants with a higher 
disease stage, a partner, and higher global quality of life were better able to adhere to the 
supervised sessions. Overall satisfaction with the exercise programs was high, although the 
encouragement provided by health care professionals as part of the programs was rated as 
less useful and of lower quality. Providing additional time for and training in motivational 
counseling techniques could improve the quality and hopefully the effectiveness of the 
interventions. The use of online diaries and smartphone apps may also provide additional 
encouragement to participants, leading to higher levels of adherence and better outcomes. 
Finally, allowing greater flexibility in the planning and availability of supervised exercise 
training in order to accommodate the variability in cancer treatment schedules and the 
(acute) side effects of the treatments could also enhance program adherence.

Chapter 6 compares the psychosocial health and attitudes towards physical activity between 
participants in the PACES trial and non-participants. Of the eligible patients with breast 
cancer, 56% declined to participate in the trial. The non-participants indicated either that 
they wanted to exercise on their own or that they did not wish to exercise in the context of a 
trial. Those who preferred to exercise on their own were relatively similar to trial participants, 
but were more likely to be in the maintenance exercise stage. Those non-participants who 
did not wish to exercise (in the context of a trial) had a significantly lower level of education, 
were less likely to be working, reported more fatigue and lower health-related quality of 
life, had a lower sense of self-efficacy, more negative attitudes towards exercise, less social 
support, and perceived fewer benefits and more barriers to exercising during treatment 
than trial participants. Minimizing practical barriers to participation, providing educational 
materials on the potential benefits of exercise, and giving adequate professional and social 
network encouragement may increase the number of patients willing to exercise during 
treatment and to participate in such studies.

Chapter 7 reports on the recruitment and pilot results of participants with colon cancer in 
the PACES trial. Only 23 of 63 referred patients with colon cancer agreed to participate in 
the trial. Due to the very small groups, the effectiveness of Onco-Move and OnTrack could 
not be established for patients with colon cancer. We did observe a trend toward higher 
chemotherapy doses in the intervention groups than in the Usual Care group. Compliance 
to both programs was high and no adverse events occurred, suggesting that both programs 
are safe and feasible for patients with colon cancer. However, program effectiveness needs 
to be established in a larger trial. Those non-participants who did not want to exercise had 
higher fatigue scores at baseline and a more negative attitude towards exercise. In summary, 
recruitment of patients with colon cancer to a physical exercise trial during adjuvant 
chemotherapy proved to be difficult, underscoring the need to develop more effective 
strategies to increase participation rates.
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Chapter 8 discusses the main findings of this thesis, including methodological 
considerations relating to the design of the study, the nature and quality of the assessments, 
and the external validity or generalizability of the results. 

In conclusion, our results indicate that OnTrack is feasible, effective and cost-effective for 
patients with breast cancer undergoing chemotherapy, and we recommend that it be 
implemented in clinical practice. However, even in the best-case scenario, not all patients 
will be able or willing to follow such an intensive program as OnTrack. For these patients 
Onco-Move represents a viable alternative, particularly if it is enhanced by the use of more 
encouragement strategies. To further tailor the interventions to each patients needs, future 
analysis using pooled data from numerous studies could help answer the question about 
what works for whom, how and when. Future research into a nationwide implementation 
strategy should address practical and financial barriers, and knowledge of the programs. 

Future trials in exercise oncology are needed to provide insight into the working mechanisms 
of the hypothesized effect of exercise on disease-free and overall survival, and the 
proposed cardioprotective effect of exercise against the cardiotoxicity of anthracyclines and 
trastuzumab. Such trials require longer follow-up to assess the putative effect of exercise on 
disease-free and overall survival.
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De afgelopen jaren zijn overlevingscijfers van kanker verbeterd dankzij betere behandelingen 
en doordat diagnoses eerder en beter gesteld worden. Tijdens en zelfs lang na beëindiging 
van de behandeling kunnen patiënten een groot aantal klachten en bijwerkingen van 
de behandeling of van kanker zelf ervaren. Belangrijke bijwerkingen zijn vermoeidheid, 
verminderde cardiorespiratoire fitheid en spierkracht, die alle een grote invloed op 
de kwaliteit van leven kunnen hebben. Hoofdstuk 1 van dit proefschrift introduceert 
beweging tijdens behandeling als een veelbelovende strategie om bijwerkingen van 
de kankerbehandeling te verminderen. Hoewel eerdere onderzoeken gunstige effecten 
van beweging tijdens en na de behandeling van kanker rapporteren, zijn er nog vragen 
over de optimale vorm, type, intensiteit en timing van beweging voor verschillende 
patiëntengroepen. Om enkele van deze vragen te beantwoorden hebben we de PACES 
(Physical exercise during Adjuvant Chemotherapy Effectiveness Study) studie opgezet. Deze 
studie evalueert de effectiviteit van een laag intensief programma dat thuis wordt uitgevoerd 
en dat wordt begeleid door een oncologieverpleegkundige (Onco-Move) en een matig-
tot-hoog intensief bewegingsprogramma, bestaande uit een combinatie van kracht- en 
cardiorespiratoire training onder begeleiding van een daarvoor geschoolde fysiotherapeut 
(OnTrack) bij patiënten die adjuvante chemotherapie ondergaan. In dit proefschrift hebben 
we de volgende onderzoeksvragen gesteld:

1. Wat is de effectiviteit van Onco-Move en OnTrack op het behouden of verbeteren van 
fysieke fitheid, het beperken van vermoeidheid, het minimaliseren van dosisreducties 
van chemotherapie, en op psychosociale factoren bij patiënten die adjuvante 
chemotherapie ondergaan?

2. Wat is de kosteneffectiviteit van Onco-Move and OnTrack?

3. Hoe is de therapietrouw en wat is de tevredenheid van patiënten met Onco-Move en 
OnTrack, en welke factoren hangen samen met therapietrouw?

4. Hoeveel en welke patiënten nemen deel aan de PACES studie, en wat is daarmee de 
generaliseerbaarheid naar de volledige patiëntenpopulatie?

Hoofdstuk 2 beschrijft het onderzoeksdesign van de PACES studie; een multicenter, 
gerandomiseerd onderzoek dat de effectiviteit en kosteneffectiviteit van twee verschillende 
bewegingsinterventies tijdens adjuvante chemotherapie voor borst- en darmkanker 
onderzoekt, op het behouden of verbeteren van fysieke fitheid, het minimaliseren van 
vermoeidheid, het verbeteren van psychosociaal functioneren en het verdragen van 
chemotherapie zonder dosisaanpassingen. We vergeleken een laag intensief programma dat 
thuis wordt uitgevoerd en door een verpleegkundige werd gecoacht (Onco-Move) en een 
matig-tot-hoog intensief bewegingsprogramma, bestaande uit een combinatie van kracht- 
en cardiorespiratoire training onder begeleiding van een daartoe geschoolde fysiotherapeut 
(OnTrack) met gebruikelijke zorg. De deelnemers aan Onco-Move werden aangemoedigd om 
minstens 30 minuten per dag, vijf dagen per week te bewegen. De deelnemers hielden een 
bewegingsdagboek bij. Het programma werd elke chemotherapie kuur besproken en waar 
nodig aangepast. Deelnemers aan OnTrack trainden twee keer per week hun spierkracht 
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en cardiorespiratoire fitheid onder begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast werden 
de OnTrack deelnemers ook aangemoedigd om vijf dagen per week 30 minuten per dag te 
bewegen en om een    bewegingsdagboek te houden. Beide programma’s begonnen tegelijk 
met de start van chemotherapie en eindigden drie weken na de laatste chemotherapie 
toediening. Gebruikelijke zorg varieerde per ziekenhuis, afhankelijk van lokale richtlijnen en 
voorkeuren, maar bevatte geen bewegingsprogramma’s. Aan het begin en het einde van de 
chemotherapie en na zes maanden follow-up voerden de deelnemers inspanningstesten uit 
en werd een vragenlijst ingevuld.

Hoofdstuk 3 presenteert de effectiviteit van Onco-Move en OnTrack voor patiënten met 
borstkanker die chemotherapie ondergaan, wat betreft fysieke conditie, vermoeidheid, 
voltooiing van chemotherapie en resultaten op andere symptomen en kwaliteit van leven. 
Aan het einde van de chemotherapie hadden deelnemers aan Onco-Move en OnTrack 
gemiddeld een groter uithoudingsvermogen dan de gebruikelijke zorg groep (respectievelijk 
4 en 8 minuten langer; effect grootte 0,45 en 0,90). Deelnemers aan OnTrack hadden 
tevens een hogere maximale inspanningscapaciteit en grotere spierkracht van de armen 
en benen dan de deelnemers in Onco-Move of de gebruikelijke zorg groep. In vergelijking 
met gebruikelijke zorg ervoeren de deelnemers aan OnTrack minder lichamelijke en 
algemene vermoeidheid, en waarderen ze deze vermoeidheid minder vaak als frustrerend 
en beangstigend en ze waarderen de vermoeidheid vaker als aangenaam. Deelnemers 
aan OnTrack ervoeren ook minder lichamelijke vermoeidheid en ervoeren dit als minder 
uitputtend dan deelnemers aan Onco-Move. Zowel deelnemers aan OnTrack als Onco-Move 
ervoeren beter lichamelijk functioneren, minder misselijkheid en braken, en minder pijn 
dan de deelnemers in de gebruikelijke zorg groep. Daarnaast rapporteerden deelnemers 
aan OnTrack een beter cognitief functioneren en minder constipatie in vergelijking met 
de gebruikelijke zorg groep. Over het algemeen behielden de deelnemers aan OnTrack 
tijdens de chemotherapie hun fysieke fitheid en hun vermoeidheidsniveaus, terwijl deze 
tijdens gebruikelijke zorg en Onco-Move respectievelijk meer daalde respectievelijk 
verhoogde. Na zes maanden follow-up waren de niveaus van fysieke fitheid en vermoeidheid 
bij  de deelnemers in alle groepen weer vergelijkbaar met het niveau voor de start van 
chemotherapie. Een dosisaanpassing van de chemotherapie was nodig  bij 12% van de 
deelnemers in OnTrack, in vergelijking met 34% van de deelnemers in de gebruikelijke zorg 
en Onco-Move. Onder de patiënten die chemotherapie aanpassingen nodig hadden, was de 
gemiddelde dosisvermindering bij deelnemers aan zowel OnTrack als Onco-Move significant 
lager (10%) in vergelijking met de gebruikelijke zorg (25%). Deelnemers in zowel Onco-
Move als OnTrack keerden eerder en voor meer uren terug naar werk dan deelnemers in de 
gebruikelijke zorg groep.

Hoofdstuk 4 beschrijft de kosteneffectiviteit van beide bewegingsprogramma’s voor 
patiënten met borstkanker in vergelijking met gebruikelijke zorg. Onco-Move is waarschijnlijk 
niet kosteneffectief door de relatief hoge betalingsbereidheid die nodig is om een redelijke 
kans op kosteneffectiviteit te bereiken. Afhankelijk van wat beleidsbepalers bereid zijn om te 
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betalen, kan OnTrack als kosteneffectief worden beschouwd voor quality-adjusted life years 
(QALY) en voor algemene en lichamelijke vermoeidheid, in vergelijking met gebruikelijke 
zorg. Incremental cost-effectiveness ratios voor OnTrack ten opzichte van de gebruikelijke 
zorg waren € 26.916 per QALY, € 788 per punt afname in algemene vermoeidheid en € 
1.402 per punt afname in lichamelijke vermoeidheid. De kans dat OnTrack kosteneffectief 
is, varieerde afhankelijk van de betalingsbereidheid van 31% tot 95% voor QALYs, 31% tot 
97% voor algemene vermoeidheid en 31% tot 86% voor fysieke vermoeidheid. De kans 
op kosteneffectiviteit voor zowel Onco-Move als OnTrack was groter bij deelnemers die 
therapietrouw waren.

Hoofdstuk 5 presenteert het effect van therapietrouw op de primaire uitkomstmaten en 
geeft een overzicht van factoren die verband houden met therapietrouw en tevredenheid 
met beide bewegingsprogramma’s. Vierenzestig procent van de deelnemers aan Onco-Move 
en 62% van de deelnemers aan OnTrack waren therapietrouw aan het bewegingsprogramma 
dat thuis werd uitgevoerd. De therapietrouw van de tweewekelijkse fysiotherapie OnTrack 
trainingen was 71%. De effecten van beide bewegingsprogramma’s op fysieke fitheid waren 
significant groter voor deelnemers die therapietrouw waren dan voor deelnemers met 
minder therapietrouw. Een groter uithoudingsvermogen voorafgaand aan de chemotherapie 
was geassocieerd met een hogere therapietrouw aan het bewegingsprogramma dat thuis 
werd uitgevoerd voor zowel Onco-Move als OnTrack. Therapietrouw aan de fysiotherapie 
OnTrack trainingen was geassocieerd met een ernstiger ziekte stadium bij diagnose, de 
aanwezigheid van een levenspartner en een hogere kwaliteit van leven van deelnemers. 
De algemene tevredenheid met de bewegingsprogramma’s was hoog, hoewel de 
aanmoediging van de zorgverleners voor het thuisprogramma niet erg nuttig en van 
lage kwaliteit werd bevonden. Het inplannen van extra tijd voor de zorgverleners om het 
bewegingsprogramma’s te kunnen geven en training in motivatietechnieken zou de kwaliteit 
en mogelijk de effectiviteit van de bewegingsprogramma’s kunnen verbeteren. Het gebruik 
van online dagboeken en smartphone apps zou hier ondersteuning in kunnen bieden, wat 
tot hogere therapietrouw zou kunnen leiden. Tenslotte zouden flexibiliteit in planning en 
beschikbaarheid van de OnTrack trainingen de therapietrouw ook kunnen verbeteren door 
beter aan te sluiten bij de behandelingen en (acute) bijwerkingen.

Hoofdstuk 6 vergelijkt deelnemers aan het PACES onderzoek met niet-deelnemers in hun 
psychosociale gezondheid, sociodemografische kenmerken, en houding ten opzichte van 
beweging. Van alle patiënten met borstkanker die aan de inclusiecriteria voldeden, wilde 
56% niet deelnemen aan het onderzoek. De niet-deelnemers waren in te delen in mensen 
die zelfstandig wilden bewegen en mensen die niet of niet in het kader van een onderzoek 
wilden bewegen. Degenen die liever zelfstandig bewogen waren relatief vergelijkbaar met 
de deelnemers aan PACES, hoewel ze meestal al langer actief waren. De niet-deelnemers 
die niet wilden bewegen hadden een lager opleidingsniveau, hadden minder vaak betaald 
werk, ervoeren meer vermoeidheid en lagere kwaliteit van leven, hadden een lager gevoel 
van eigen-effectiviteitsbeleving, een minder positieve houding ten opzichte van beweging, 
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ervoeren minder sociale steun en zagen minder voordelen en meer barrières om tijdens 
de chemotherapie te bewegen. Het minimaliseren van praktische barrières voor deelname, 
het verstrekken van educatie materiaal over de potentiële voordelen van beweging en het 
krijgen van professionele en sociale steun, kan het aantal patiënten vergroten dat bereid is 
om tijdens de behandeling te bewegen, en om aan dergelijke studies deel te nemen.

Hoofdstuk 7 rapporteert de deelname aan en resultaten van deelnemers met darmkanker 
in de PACES studie. In totaal wilden 23 van de 63 doorverwezen patiënten met darmkanker 
deelnemen aan het onderzoek. Vanwege het kleine aantal patiënten met darmkanker 
kon de effectiviteit van Onco-Move en OnTrack niet worden vastgesteld voor patiënten 
met darmkanker. Deelnemers in deze steekproef die een bewegingsprogramma volgden 
ontvingen een hogere chemotherapie dosis in vergelijking met de gebruikelijke zorg. 
Therapietrouw aan beide bewegingsprogramma’s was hoog terwijl er geen gerelateerde 
bijwerkingen optraden, wat suggereert dat beide bewegingsprogramma’s veilig en 
haalbaar zijn voor patiënten met darmkanker. De effectiviteit moet echter in een groter 
onderzoek worden vastgesteld. De niet-deelnemers die niet wilden bewegen ervoeren 
meer vermoeidheid en hadden een minder positieve houding ten opzichte van beweging 
in vergelijking met mensen die wel wilden deelnemen. Samengevat bleek de werving van 
patiënten met darmkanker voor beweging tijdens adjuvante chemotherapie moeilijk. Het is 
noodzakelijk om effectieve strategieën te ontwikkelen om deze groep te bereiken.

Hoofdstuk 8 bespreekt de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift, inclusief 
methodologische overwegingen over het ontwerp van de studie, de aard en de kwaliteit van 
de metingen en de externe validiteit of generaliseerbaarheid van de resultaten.

Onze resultaten wijzen erop dat OnTrack haalbaar, effectief en kosteneffectief is voor 
patiënten met een vroeg stadium borstkanker die chemotherapie ondergaan. Wij 
raden aan dat het in de klinische praktijk wordt geïmplementeerd. Wel moet bedacht 
worden dat sommige patiënten niet in staat of bereid zijn om een intensief programma 
als OnTrack te volgen. Voor deze patiënten is Onco-Move een goed alternatief, met 
name als het wordt versterkt met behulp van meer motivatietechnieken. Toekomstige 
analyses op samengevoegde data van individuele studies, kunnen verder helpen om 
de interventies aan te passen aan de behoeften van de patiënt, met het beantwoorden 
van de vraag wat voor wie werkt, hoe en wanneer. Toekomstig onderzoek naar een 
landelijke implementatiestrategie moet rekening houden met de praktische en financiële 
belemmeringen en de kennis van de bewegingsprogramma’s bij de zorgverleners en 
patiënten.

Tot slot is er meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de werkingsmechanismen 
van het veronderstelde effect van beweging op ziektevrije en algehele overleving en het 
mogelijke beschermende effect van beweging tegen de cardiotoxiciteit van anthracyclines 
en trastuzumab. Dergelijke onderzoeken vereisen langere follow-up om het vermeende 
effect van beweging op ziektevrije en algehele overleving vast te stellen.
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To put something through its PACES

~ To give something a thorough testing or examination 

     so as to evaluate its worth, ability, or functionality.

Dit was niet mogelijk geweest zonder de inzet en bijdrage van veel fantastische mensen.

Alle deelnemers aan PACES wil ik heel hartelijk danken voor hun deelname. Dank dat 
wij onderdeel konden en mochten zijn tijdens deze heftige periode in jullie levens. 
Dankzij jullie inzet, het invullen van de eindeloze vragenlijsten, en het ondergaan van de 
bewegingsmetingen, hebben we dit onderzoek succesvol kunnen uitvoeren. 

Mijn begeleidingsteam ben ik erg dankbaar, mijn mannen hadden elk hun eigen expertise 
die elkaar feilloos aanvulde. Dank hiervoor! Neil, je beloofde aan het begin van dit traject 
dat je een hands-on promotor bent, dat bleek waar in alle facetten. Ik heb veel van jouw 
levenslange ervaring en kennis geleerd. Wim, jouw wetenschappelijke begeleiding, 
betrokkenheid en bereidheid te helpen bij praktische zaken heb ik enorm gewaardeerd. 
Martijn, dank voor jouw aanstekelijke enthousiasme voor de wetenschap en patiëntenzorg.  
Jij hebt een gave om iedereen zonder probleem te enthousiasmeren. Dank voor alle harten 
onder de riem die je me hebt toegeschoven. Gabe, ondanks jouw volle agenda als medisch 
specialist en onderzoeker, had je altijd een momentje om even met me mee te kijken of 
gewoon om even bij te praten. Dank je wel voor alles.

Het PACES team wil ik bedanken voor de tomeloze inzet voor de data verzameling en invoer. 
Miranda, Grace en Lia dank voor jullie energie en toewijding. Miranda, je was bij het prille 
begin, dank voor het delen van al jouw ervaring. Marianne, samen hebben we heel wat 
afgereisd en talloze metingen uitgevoerd, dank voor jouw immer aanwezige lach en bergen 
werk die je door de jaren heen hebt verzet. Grace, dank voor jouw hulp om de medicatiedata 
op te vragen. Lia, mijn iieve schoonmamma, mijn dank is groot voor jouw vrijwillige inzet om 
de ellelange lijsten met medicatiedata te helpen in te voeren.

De medisch specialisten, nurse practitioners en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van 
het Antoni van Leeuwenhoek, VU medisch centrum, Spaarne Gasthuis, Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Medisch Centrum Alkmaar, Zaans Medisch Centrum, 
Flevoziekenhuis, Westfriesgasthuis, Waterlandziekenhuis, BovenIJ Ziekenhuis, Ziekenhuis 
Amstelland en Rode Kruis Ziekenhuis ben ik zeer erkentelijk. Dank voor onze wekelijkse 
telefoontjes en eindeloze mailconversaties over potentieel geschikte deelnemers, het 
uitdelen van de patiënten-informatiebrieven en jullie algehele betrokkenheid bij PACES. 

De nurse practitioners, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen die 
Onco-Move begeleidden wil ik extra danken voor hun enthousiasme, leergierigheid en inzet 
voor het Onco-Move programma.
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Het IKNL wil ik danken voor het ontwikkelen van Onco-Move. Jeannette, Thijs en Vanessa 
dank voor alle leuke contacten en het mede organiseren van de Onco-Move trainingen.

Motion Fysiotherapie en de fysiotherapie afdelingen van het VU medisch centrum en 
Antoni van Leeuwenhoek dank ik voor het ontwikkelen van OnTrack. Edwin, Rosalie, Martijn 
en Dineke dank voor het organiseren van de OnTrack trainingsdagen, het waren gave 
trainingsdagen met zoveel enthousiaste fysiotherapeuten. Dank voor het opzetten van 
OncoNet, ik ben trots op het netwerk dat er nu staat en nog steeds groter wordt. 

De fysiotherapeuten van alle deelnemende ziekenhuizen en fysiotherapiepraktijken ben 
ik erg dankbaar voor het begeleiden van OnTrack. Fysiotherapeuten van het Antoni van 
Leeuwenhoek, VU medisch centrum, Motion Fysiotherapie, Algera Fysiotherapie,  Amstelland 
Ziekenhuis, BovenIJ Ziekenhuis, Centrum Fysiotherapie Medemblik, Flevoziekenhuis, 
Frits van der Werff Sportinstituut, Fysioberendes, Fysio Centrum Zaanland, Fysiocentre 
Haarlemmermeer, FysioHolland, Fysio Schagen, Fysioteam Stede Broec, Fysiotherapie 
Donker, Waal en Hilbers, Fysiotherapie Elisabeth, Fysiotherapie Haarlem-Noord, Fysiotherapie 
Medi-Mere, Fysiotherapie Nijdam, Fysiotherapie Oudegracht, Fysiotherapie Overlander, 
Fysiotherapiepraktijk Baker & vd Niet, Fysiotherapiepraktijk CG, Gemini Ziekenhuis, Kennemer 
Gasthuis, Life & Kicking, MC Slotervaart, MC Zuiderzee, Medisch Centrum Alkmaar, Move 
Akersloot, Oedeemfysiocentrum Meander, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Paramedisch 
Adviescentrum Aalsmeer, Portegies, Praktijk DEEN, Putters Fysio- en Oedeemtherapie, 
REFYSIO, Rode Kruis Ziekenhuis, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Tergooi, 
Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis; dank voor jullie inzet, expertise en bijdrage aan 
het PACES onderzoek. 

De fysiotherapeuten en secretaressen van de afdeling fysiotherapie van het Antoni van 
Leeuwenhoek, VU medisch centrum, Flevoziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar, Rode Kruis 
Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Westfriesgasthuis en Fysiotherapie Medi-Mere dank ik voor 
hun gastvrijheid. Het was fijn dat wij en de PACES deelnemers zo welkom waren voor het 
uitvoeren van de bewegingsmetingen.

Alle coauteurs; Jeannette Hellendoorn-van Vreeswijk, Edwin Geleijn, Rosalie Huijsmans, 
Hanneke van Dongen, Jacobien Kieffer, Laurien Buffart, Marianne de Maaker-Berkhof, Epie 
Boven, Jolanda Schrama, Maud Geenen, Jetske Meerum Terwogt, Aart van Bochove, Vera 
Lustig, Simone van den Heiligenberg, Carolien Smorenburg en Simone van den Heiligenberg, 
wil ik hartelijk danken voor hun bijdrage aan de artikelen in dit proefschrift.

Prof. dr. M.A.G. Sprangers, Prof. dr. C. Lucas, Prof. dr. ir. J. Brug, Dr. A.M. May, Prof. dr. L.V. van 
de Poll-Franse en Prof. dr. C.J.A. Punt dank ik hartelijk voor uw bereidheid in de lees- en 
promotiecommissie plaats te nemen. Dank voor de tijd en energie die jullie hebben gestoken 
in het lezen van mijn proefschrift. 
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Bas en Guus, dank voor jullie werk, fijn dat jullie als stagair verbonden zijn geweest aan het 
PACES onderzoek.  

Alle leden van het A-CaRe consortium ben ik zeer erkentelijk voor de prachtige dingen die 
we samen hebben bewerkstelligd. Grote dank gaat ook uit naar de Alpe d’HuZes organisatie 
en alle wielrenners die geld hebben ingezameld, zodat Alpe d’HuZes/ KWF kankerbestrijding 
deze projecten kon financieren.

A-CaRe ladies, Laurien, Caroline, Saskia, Katja en Alice, wat was het heerlijk om met jullie van 
gedachten te kunnen wisselen, om samen te lachen, ervaringen te delen en van elkaar te 
leren. Het was heel bijzonder samen met jullie dit A-CaRe avontuur te voltooien. Gaaf ook 
samen de Alpe d’HuZes te beklimmen, letterlijk een gezamenlijke hoogtepunt. Laurien, dank 
voor alle discussies, hulp en jouw vertrouwen in mij.

Dank aan al mijn collega’s van de PSOE voor jullie interesse in mij en het PACES 
onderzoek. Mijn kamergenoten, Marieke, Marianne en Marie-Anne, dank voor jullie 
immer beschikbare luisterend oor. Marie-Anne, dank voor al het zeer nodige zuurstof 
happen. Onze paperclub, Sanne, Myrle, Heleen, Lisanne en Wilma, waarbij het uitwisselen 
van ervaringen me enorm dierbaar was. Sanne, de overlap in onze onderzoeken had 
voor ons enkel voordelen; zoals de mogelijkheid MDO overleggen van elkaar over 
te nemen indien nodig, en het opzetten van een gezamelijk stage project als pilot 
naar de relatie tussen beweging en cognitieve functie. Dank voor jouw vriendschap 
en jouw subtiele maar zeer voelbare duw in de rug, niet in de laatste plaats bij het 
samen beklimmen van de Alpe d’HuZes. Saskia, dank voor jouw hulp aan het begin 
van dit project en jouw samenwerking bij het tijdschrift voor Psychosociale Oncologie.  
Wim, dank voor de stimulerende discussies en de lol op de Alpe d’Huez. En Sandra, dank dat 
je stiekem mijn leven in dook.

A big thank you to my MacBook Air for sticking with me, allowing me to have the whole 
world as my workplace.
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Ries, dank dat je bestaan hebt, inspireert en altijd met me mee blijft rijden op mijn 
bagagedrager. Samen blijven we voor altijd in mogelijkheden denken.

Woorden kunnen niet uitdrukken hoe gelukkig ik me prijs met alle hartverwarmend 
lieve mensen om mij heen. Al mijn vrienden, vriendinnen en familieleden die op zo veel 
verschillende manieren voor me klaar staan. Dank je wel voor de lol en avonturen die we 
samen hebben gehad en zullen gaan hebben. Samen is alles echt mooier. Waar we ook op 
deze wereld zullen zijn, het zelfde land of andere continenten, boven of onder water, ik weet 
dat je er altijd zal zijn. 

This sentiment extents to my non-Dutch friends, thank you for being in my life. Thank you for 
all the shared laughter, adventures and support. 

In het kader van dit proefschrift ben ik aan Xavier, Marjoleijn, Saskia, Erik, Alex, Sandra, 
Ine, Arend, Olaf, Jettie, Ed en mijn geweldige paranimfen Sietske en Sanne extra dank 
verschuldigd.  Dank jullie wel voor het meekijken en ondersteuning in de laatste fase. Zonder 
jullie had ik dit nooit op afstand kunnen regelen.

Lieve pap, mam en allerliefste siblings, jullie maken het verschil. Dank jullie wel dat jullie er 
altijd zijn, door dik en ongelooflijk dun. 

Xavier, jij bent mijn thuis. Met jou aan mijn zijde lijkt geen avontuur te gek, samen kunnen we 
de wereld aan.



Celebrate we will, because life is short but sweet for certain.

~ Dave Matthews Band






