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In de afgelopen jaren heb ik de kans gekregen om mijn werk als huisarts en 
docent te combineren met het doen van onderzoek, wat uitmondde in een 
promotietraject.
Daarvoor ben ik mijn promotor Margreet, die dit voor mij  mogelijk heeft gemaakt, 
zeer dankbaar. Gedurende het hele traject heeft ze mij kritisch gevolgd en gaf mij 
duidelijke feedback, wat mij erg geholpen heeft de dingen die ik deed en schreef 
te verbeteren. Verder was ze er altijd bij vragen of problemen en maakte tijd voor 
mij vrij, zelfs toen ze niet meer persoonlijk op de huisartsopleiding aanwezig was. 
Margreet, ik waardeer het bijzonder dat je mij hebt willen begeleiden, ook nadat 
je van de huisartsopleiding afscheid genomen had.

Diep respect heb ik voor de empatische en kundige begeleiding door Nynke, mijn 
copromotor. Dit  uitte zich in het vertrouwen dat ze me gaf in het ontwikkelen 
van mijn eigen leerproces en het mij op een positieve wijze stimuleren  gedurende 
het hele traject in het uitwerken van mijn soms wat wilde en mogelijk ook 
wel eens wat drammerige ideeën. Daarnaast wist ze met duidelijke feedback 
aan te geven wat wel en wat niet binnen de grenzen van ons onderzoek thuis 
hoorde. Allereerst dank dat jij mijn interesses wist om te zetten in een goed 
onderbouwd en geaccepteerd projectvoorstel, waardoor ik de unieke kans kreeg 
dit proefschrift te realiseren. Maar vooral, dank dat je het met mij aandurfde, toch 
iemand met een totaal andere achtergrond en uit een andere generatie en  meer 
dan dank voor de wijze waarop je het deed!

De overige leden van de promotiecommissie, prof.dr. Van Binsbergen, dr. 
Blankenstein, prof.dr. Mathus-Vliegen, dr. Postma, prof.dr. Ravesloot, prof.dr. De 
Rooij, wil ik bedanken voor het beoordelen van mijn manuscript en het zitting 
nemen in de oppositie. Ik kijk er naar uit om met u van gedachten te wisselen 
over mijn proefschrift.

Een bijzonder woord van dank voor prof.dr. Van Binsbergen en prof.dr.  Mathus-
Vliegen voor het beoordelen van de vragenlijst met kennisvragen over de 
behandeling van overgewicht en obesitas.
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Zonder sparring partners had ik niet zo’n duidelijk resultaat kunnen beschrijven.

• Allereerst heb ik veel hulp gehad van Mechteld voor het meelezen en geven 
van feedback, maar ook in het ter zijde staan met handige adviezen, verrassend 
en verfrissend soms, dank daarvoor.

• Voor het ondersteunen, mogelijk maken, meedenken en helpen inplannen 
waren Kees en Marja er voor mij.

• Voor het geven van uiterst professionele ondersteuning aan het ontwikkelen van 
de onderwijs interventie en het verantwoord samenstellen van de kennistoets 
wil ik Bernadette bedanken.

Daarnaast heb ik ondersteuning gekregen vanuit drie researchgroepen:

• De meest directe en persoonlijke hulp kreeg ik van onze eigen kleine club 
voor onderzoek in medisch onderwijs; dank daarvoor Nienke, Ellen, Rietta, 
Bea en Jennita. Dit geldt ook voor de tips en trucs van de inmiddels zelf al 
gepromoveerde dr. Jip, dr. Judy en dr. Sandra.

• Tevens dank aan de grotere research groep Evidence based Education voor het 
geven van feedback op geschreven artikelen en de medische research groep 
voor het leren van elkaar.

Heel veel mensen zijn behulpzaam geweest om het gehele onderzoek mogelijk 
te maken; ik wil graag mijn waardering  uitspreken dat jullie tijd en aandacht vrij 
wilden maken, zonder jullie hulp was dit proefschrift er nooit gekomen! Dank aan

• mijn medeauteurs: Faridi, Wilfried en Nienke
• mijn onderzoeksassistentes: Nienke, Minou, Norma en Gerscha voor jullie hulp 

bij afname en invoeren van de lijsten en resultaten
• de HAO-commissieleden voor het mogelijk maken van het onderzoek
• de secretariële  ondersteuning van onze eigen afdeling, de mensen die er altijd 

waren voor vragen, maar ook op vele terreinen actief hebben meegewerkt: 
Agnes, Alice, Chris, Cora, Els, Gerda, Jeroen, Kea, Marja en last but not least 
Sonja.

• de secretariaten van de deelnemende huisartsopleidingen: Leiden, Maastricht 
en Nijmegen, voor hun begeleiding van het onderzoek op hun eigen opleidingen
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• de secretaresse van de VU Amsterdam: Hedwich Breuker, die persoonlijk 
zorgdroeg voor de afname, codering  en het retour zenden van de feedback 
aan de opleiders

• dr. P.B.A.Smits voor het idee van het cascade figuur
• de docenten van onze huisartsopleiding voor het geven van het onderwijs
• de begeleiders van en de deelnemers aan de verschillende onderzoeken, zonder 

jullie waren er geen resultaten geweest
• mijn kamergenoten Godert, Patricia, Fere en Arnold voor hun luisterend oor

Maar ook aan de andere kant hebben mijn medewerkers in de praktijk mij de tijd 
en mogelijkheid  gegeven om in dit traject te investeren: Tamara, Machteld, Kim, 
Karin en Tanja, dank voor jullie opvang als ik er weer eens niet was en  dat jullie 
ondanks dat toch mij met jullie enthousiasme zijn blijven stimuleren. 

Promoveren en tijd en energie daarin steken kan niet tot een succes leiden 
zonder de steun van het thuisfront, het voelt goed dat jullie dit voor mij mogelijk 
gemaakt hebben, ieder op zijn of haar eigen wijze:

• Marjon, de tweede moeder van mijn kinderen en onze steun en toeverlaat thuis
• Hette, mijn enige zus, die, ondanks taken elders en eigen studie, mij als paranimf 

terzijde wil staan
• Tirza, die hielp met passende woorden in moeizame Engelse zinnen 
• Daniël, die als geen ander vastgelopen computers weer aan de gang kreeg
• Ilse, razendsnel in het uittypen van verbatims, die met steun en begrip mij door 

haar aanpak wist te inspireren
• Jacco, altijd achter de hand voor en frustrerend snel met weerbarstige figuren en  

computerprogramma’s. Maar ook fantastisch dat je mijn paranimf wilt zijn!
• Gerscha, die voor haar niet te begrijpen stukken Engelse tekst gecorrigeerd 

heeft en die op verschillende terreinen met mij mee werkte, mij assisteerde en 
ondersteunde

• Maarten, vraagbaak en steun voor ICT en communicatie problemen
• En tenslotte Aart, de liefde van mijn leven, die alle taken buiten het werk om op 

zich nam en eindeloos geduld had om voor mij dit traject mogelijk te maken.
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About the author

Ria Jochemsen- van der Leeuw was born as Hendrika Gerardina Adriana van 
der Leeuw in Santpoort-Zuid (Gemeente Velsen) on the 5th of June 1955. After 
primary school she completed  her secondary school (HBS-B) in 1972, in the 
final year this school type still existed.  In 1980 she graduated from the School 
of Medicine at VU University, Amsterdam.  She attended the one-year General 
Practitioner (GP) Specialty training at the same university and became a GP in 
1981. 

From 1982 until 1984 she worked as a GP in a practice in Heusden. This practice 
also included obstetrics and a private pharmacy. In 1984 she started her own 
practice in Weesp, first together with a colleague, but from 1989 she continued 
her practice alone from her own home.  As the chairwoman of the Association of 
(future) tenants of the Health Centre of Weesp, she helped to design and develop 
a new Health Centre for the city of Weesp. In 2011, her practice was integrated 
into the newly build Health Center Weesp. Since 2010, the care for her patients 
has been shared with two colleagues. 

Ria already started working as a teacher at the GP Specialty Training of the 
Academic Medical Center- University of Amsterdam in 1998. In 2008 she was 
given the opportunity to start her first study. The questions formulated, based 
on the results of this study, eventually led to her PhD project, which started in 
2011. She enjoys combining her work as a GP with her work as an educator and 
researcher.

Next to her professional work she is voluntary involved in the Stichting 
Kilimanjaro, a foundation supporting doctors and midwifes in Tanzania, with the 
aim to exchange and promote scientific research and medical knowledge between 
doctors who work in the Netherlands and their colleagues in Africa.
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PhD training

Courses Year ECTS
• Research into Medical Education
• Reference Manager
• Clinical Epidemiology
• Practical Biostatics
• Systematic Reviews
• Scientific Writing in English
• Oral Presentation in English
• Evidence –Based Searching
• Advanced Topics Epidemiology

2008
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2013

1,5
0,1
0,6
1,1
0,3
1,5
0,8
0,1
1,1

Seminars and workshops
• Monthly department Journal Clubs
• Monthly department research meetings
•  Workshop NVMO: The clinical trainer as role model
• NVMO 
• AMEE

2011-2014
2011-2014
2011, 2013
2011-2013
2014

3
3
0,25
1,5
0,5

Presentations
• NVMO: Competence Based Medical Education
•  NVMO: Attitudes towards obesity treatment in GP 

training practices
• NVMO: Role modelling by the Clinical Trainer
•  Research Meeting: Qualitative Research in Medical 

Education
•  Interstavendag: The GP as clinical trainer of the GP 

trainee
•  Research into Medical Education: The GP as clinical 

trainer of the GP trainee
•  NVMO: Assessment of the Clinical Trainer as a Role 

Model
• NVMO: PhD seminar
•  Interstavendag: The clinical trainer as role model; new 

accents for the education of GP trainers
•  AMEE: Educating the clinical trainer; Professional gain 

for the trainee?

2007

2011
2012

2012

2012

2012

2013
2013,2014

2014

2014

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
1

0,5

0,5
Teaching
• Preparing Teachers for educating Clinical Trainers
• Teaching Clinical Trainers
• Workshops GP Trainees
• Teaching Patients as research project

2012
2012
2013,2014
2011

1
1
1
1
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