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DANKWOORD 

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de steun en belangstelling van alle 
mensen om me heen die door de jaren heen interesse toonden in de voortgang ervan. Het 
proces ging niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk is het af. Graag zou ik een aantal 
mensen bij naam willen bedanken.  

Allereerst een woord van dank aan de patiënten, die bewust en onbewust mee hebben 
gewerkt en dit proefschrift mogelijk hebben gemaakt. Patiënten met Graves’ Orbitopathie 
zijn bijzondere patiënten, waar we als orthoptist vaak een intensieve band mee opbouwen. 
Ik dank hen ook voor alle gesprekken, die mij meer inzicht hebben gegeven in de overige 
(niet medische) facetten van deze ziekte. 

Maarten, mijn promotor, zonder jou was dit boek er niet (of veel later) gekomen. Bedankt 
dat je op die zonnige dag in mei 2008 opperde of ik interesse had om te promoveren op de 
behandeling van dubbelzien bij patiënten met Graves‘ Orbitopathie. Je had ook al een 
einddatum, 12 12 2012, maar het werd iets later... Bedankt voor alle correcties op de 
concept artikelen, de ideeën die ontstonden tijdens onze gesprekken op de vrijdagochtend, 
het bieden van de mogelijkheid om op vele congressen te spreken en de niet aflatende steun 
en het vertrouwen op een goede uitkomst! 

Peerooz, mijn copromotor, dank voor al je tijd op vrijdagmiddagen als ik op de rode bank 
neerplofte voor advies. Wat begon als samenwerking tijdens de tumoren spreekuren op de 
vrijdagmiddag is uitgemond in een zeer prettige werkrelatie, waar ook menig sociaal aspect 
ter sprake kwam. Jij was het ook die me leerde om de einddatum te relativeren. Hopelijk kijk 
je nog vaak in de orthoptische spiegel!  

Ook de leescommissie wil ik zeer hartelijk bedanken voor hun kritische beoordeling van het 
manuscript van dit proefschrift. Ik waardeer het zeer dat iedereen zich direct bereid toonde 
zitting te nemen in de commissie.  

Professor Wiersinga, hartelijk dank voor kritische vragen en feedback tijdens diverse fasen 
van dit proefschrift. Dit heb ik als zeer prettig ervaren. 

Elly, Yvette en Linda, wat een topteam vormen wij! Ik ben zo blij dat ik jullie collega mag zijn. 
Hoe vaak hebben jullie me niet gevraagd of jullie iets van me over konden nemen? Elk van 
jullie heeft op haar eigen manier een substantiële bijdrage geleverd aan dit proefschrift.   

Yvette, je hebt alle artikelen (soms meermaals) inhoudelijk en op Engels gecorrigeerd, 
waarvoor dank. En wat te denken van die ruim 1000 te screenen abstracts voor het review 
artikel. Zoals je zelf al zei: jij hebt dit proefschrift echt helemaal van voor tot achter gelezen!  

Linda, jij bent degene geweest die het uitpluis werk van me heeft overgenomen, door alle 
patiënten door te spitten op uitgevoerde operaties. Maar dat ging op de jouw kenmerkende 
supersnelle manier, waarvoor enorme dank! 
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Elly, jij  stond en staat bijna letterlijk naast me als ik weer eens spreek over dubbelzien bij 
patiënten met Graves‘ Orbitopathie. Naast onze gezamenlijke congresreizen naar Mainz, 
Brugge, Toronto, Groningen, Marseille en Venetië ben je ook een erg dierbare vriendin.        
Ik hoop nog heel wat gezamenlijke orthoptische jaren samen mee te maken en ik ben er 
trots op dat je mijn paranimf wilt zijn! 

Orthoptie collega’s vanuit het regio-overleg, werkgroepen, commissies, opleiding en 
werkveld, dank voor jullie belangstelling, kritische vragen en patiënt-overleggen. Ik hoop dat 
we het orthoptisch werkgebied op diverse manieren verder kunnen ontwikkelen, zowel 
wetenschappelijk als inhoudelijk. 

Alle medewerkers van de afdeling Oogheelkunde, oogartsen, TOA’s, dokters-assistenten, 
secretaresses, Oculenti en medewerkers van het research bureau, samen vormen we een 
apart geheel, maar ondanks alles zijn we wel een team. Een speciale dank gaat uit Carola, die 
me in de eindfase van het proefschrift als een soort moeder begeleidde en hielp, top! Dick, 
bedankt voor het maken van de foto’s die ik nodig had voor mijn presentaties en 
proefschrift, altijd het liefst op korte termijn. En Monique, je leerde me de fijne kneepjes van 
het vak als het gaat om het schrijven van een goed onderzoeksprotocol en het verzinnen van 
afkortingen voor de studies inclusief de kleur van de mapjes! Bijzonder vormt ook de 
samenwerking met Gerrit Burger, die altijd snel ter plaatse is om de orthoptische 
apparatuur/motiliteitsmeter, te smeren/repareren. Jij maakte de Amsterdamse 
cycloforometer en samen ontwikkelden we de meer mobiele hoofdlamp.  

Roel, als orbitoloog heb je ook menig patiënt uit de studies geopereerd. Jij bent altijd zeer 
betrokken bij het operatievoorstel en in voor elk (wild) idee van ons! Sinds we samen in het 
kernteam Oogheelkunde zitting hebben, heb ik je beter leren kennen en zie ik nog beter hoe 
je je ingezet hebt voor een werkbaar nieuw EPD. Als je ‘PA’ ga ik deze samenwerking straks 
missen! 

Liesbeth en Marije, als ‚oud‘ collega’s van de afdeling ook een speciale dank voor jullie. 
Het was fijn om met jullie de liefde voor de strabologie te delen. Liesbeth, het was zeer 
gezellig en leerzaam om met jouw een dinsdagmiddag door te brengen om het historische 
hoofdstuk van dit proefschrift vorm te geven. Je enthousiasme werkte aanstekelijk! 

Carlien, wat fijn dat je onze afdeling bent komen versterken. Het is zeer prettig om met je 
samen te werken en de patiëntbesprekingen houden me scherp. „ Wat zegt de literatuur 
hierover,” is een vaak gehoorde vraag. Ik hoop dat veel ideeën die we al mochten delen, 
uiteindelijk in de literatuur terecht komen.  

Ivanka, jij neemt toch een speciale plek voor me in op de afdeling. Allebei zijn we sinds 
1999 werkzaam op de afdeling en juist de ontmoetingen buiten het werk, zorgen ervoor dat 
ik altijd opgeladen thuis kom. Dank voor je vriendschap! 
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Lieve vrienden van 7-2; of het nu een wintersport is, een verjaardagsfeest / jubileum, 
damesweekend of oud en nieuw, altijd is het gezellig. Dank voor deze afleiding en 
vriendschap! En wat is het fijn om met de Sivalletjes met enige regelmaat een lang weekend 
door te brengen! Het is genieten om met beide gezinnen samen te zijn en tijd te hebben 
voor uitgebreide gesprekken. Santé! 

Durkje en Ilse, na onze gezamenlijke orthoptische start in 1996, zijn onze levens verbonden 
gebleven. Ik haal veel energie uit onze gesprekken en vind altijd een luisterend oor bij jullie. 
Ik hoop dat we nog mening telefoongesprek, uitje en weekend weg beleven! 

Leave Bertie, ik ken je al zolang en je bent voor mij als een echte zus! Lief en leed delen we 
en samen hebben we al heel wat beleefd. Ik mis nog steeds onze twee wekelijkse etentjes 
waar we de uitdaging hadden elkaar nooit hetzelfde voor te schotelen. Wie weet, als we ooit 
samen in het bejaardentehuis zitten, komt het er weer van. Nu genieten we vooral van 
elkaars gezinnen in de weekenden dat we wel samen zijn. Ik kijk alweer uit naar de volgende 
date, Tút! 

Familie is belangrijk en ook al wonen we niet bij elkaar om de hoek, de betrokkenheid is 
groot. Ik kan niet iedereen bij naam noemen, maar bedankt voor jullie afleiding, interesse en 
steun. Lieve schoonouders, speciale dank gaat naar jullie uit voor alle oppas-sessies, zodat ik 
de ruimte kreeg om te werken of naar congres te gaan.  

En Sietske, als zus ken je me door en door en houd je mij ook een spiegel voor door je 
andere kijk op de geneeskunde. Ik hoop van harte dat je daar je toekomst in vindt. 
 
Leave Heit en Mem, jimme haw my makke ta wa’t ik bin. Ik bin tige tankber foar al jimme 
leafde en stipe. Troch jimme stipe bin in fierder learen gien en groeid. Mar jimme hawwe us 
as gesin ek draaiende hâlden as ik wer ris nei it bûtenlân wie foar it wurk. Neist alle 
praktyske saken, genietsje wy ek tige fan elkoar, ûnder oaren yn Weissbriach! We hoopje op 
noch in protte bliere jierren mei elkoar! No earst mar op wintersport.... 

 
Leave Marith en Rymke, wat ben ik dankbaar dat jullie er mochten komen! Jullie vrolijkheid, 
ondeugendheid en aanwezigheid maakt dat alles weer mogelijk en gerelativeerd wordt.       
Ik bin tige grutsk op jimme! 

 
Leave Wytze, al ruim 20 jaar delen we ons leven en ben jij mijn steun en toeverlaat. Niet 
alleen was jij het die mijn eerste statistiekberekeningen in Excel eerder had gedaan dan ik in 
SPSS, jij zorgde ook voor al het tekenwerk en de juiste kwaliteit van de plaatjes voor alle 
artikelen. Wat een stress heb jij voor mij weggenomen door alle technische problemen voor 
me op te lossen. Maar ook door me de tijd te geven om te werken. Dit traject was wel een 
enorm project. Zonder jou had ik het niet kunnen volbrengen! Samen met onze dochters zijn 
we een topteam. Dank voor je liefde, geduld en ontspanning. Ik haw dy leaf! 
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CURRICULUM VITAE  

Hinke Marijke Jellema werd 5 december 1977 geboren te IJlst in Friesland. Ze deed het 
atheneum op het Bogerman College te Sneek en ging daarna naar Utrecht om de opleiding 
Orthoptie aan de Hogeschool Utrecht te volgen. Na het cum laude afronden van deze 
opleiding kreeg ze een baan aangeboden in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam 
als orthoptist. Ze had naast haar orthoptiewerk ook belangstelling voor het doceren en 
volgde hiervoor de tweejarige docentenopleiding  tot eerstegraads docent aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Parallel hieraan werkte ze vanaf 1999 – 2008 als praktijkdocent 
en later als hogeschooldocent bij de opleiding Orthoptie aan de Hogeschool Utrecht. In deze 
periode ontwikkelde ze diverse delen van het onderwijsprogramma en was ze intensief 
betrokken bij de overgang van de driejarige naar de vierjarige opleiding Orthoptie. In 2004 
begon ze aan de Master of Medical Science in Orthoptics aan de Universiteit te Sheffield in 
Engeland. Deze rondde ze cum laude af met als afstudeerscriptie de dose-effect response 
van de musculus rectus medialis recessie bij patiënten met Graves‘ Orbitopathie. Met deze 
opleiding was de interesse in het doen van onderzoek gewekt. Naast haar werk als orthoptist 
was ze tussen 2008 en 2011 bestuurslid kwaliteit van de Nederlandse Vereniging van 
Orthoptisten en van 2008 – 2015 bestuurslid van de landelijke Stichting Kwaliteitsregister 
Paramedici (KP). Tevens is ze betrokken (geweest) bij diverse werkgroepen, waaronder de  
kwaliteitsregistratie commissie van het KP en de Congress Scientific Program Comittee ter 
voorbereiding van het Internationale Orthoptische (IOA) Congres in Rotterdam in 2016.  
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 PHD PORTFOLIO 

Name PhD student:        Hinke Marijke Jellema 

PhD period:                      December 2008 –  February 2016 

Name PhD supervisor:  Prof. M.P. Mourits 

 Year Workload 

(Hours/ECTS) 

General courses  

Better use of Pubmed 

Reference manager  

Clinical Data Management 

Clinical Epidemiology 

Endnote 

 

2008 

2009 

2009 

2009 

2013 

 

0.1 

0.1 

0.5 

0.8 

0.1 

Presentations at (Inter)national conferences 

 Quality of life after strabismus surgery in Graves’ 

Orbitopathy patients: a multicenter study. 

Presentation at the annual European 

Strabismological Association (ESA) congress 

 Strabismus surgery in patients with Graves’ 

Orbitopathy. Presentation at the annual Donders 

Gezelschap meeting 

 Outcome of strabismus surgery in patients with 

Graves’ Orbitopathy: a prospective multicenter 

study. Presentation at the meeting of the annual 

Dutch Ophthalmology Society (NOG)  

 Thyriod and Orthoptics. Presentation at the annual 

meeting of Ophthalmic assistants  

 Quality of life of orthoptic patients. Presentation at 

the ESA congress   

 Quality of life after strabismus surgery in Graves’ 

Orbitopathy patients, a pilot study. Presentation at 

the annual NOG meeting  

 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

2013 

 

2013 

 

1.25 

 

 

 

0.75 

 

 

1.0 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.75 
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LIST OF PUBLICATIONS 

 Year 

Peer reviewed 

 Jellema HM, Braaksma-Besselink Y, Limpens J, von Arx G,  

Wiersinga WM and Mourits MP. Proposal of success criteria for 

strabismus surgery in patients with Graves' Orbitopathy based 

on a systematic literature review. Acta Ophthalmol. 2015 

Nov;93(7): 601-9. 

 Jellema HM, Saeed P, Groenveld A, Kloos R and Mourits MP. 

Outcome of inferior and superior rectus recession in Graves' 

Orbitopathy patients. Orbit. 2015;34(2): 84-91. 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

Presentations at (Inter)national conferences 

 Strabismus surgery in patients with Graves’ 

Orbitopathy: do measurements count? 

Presentation at the meeting of the Dutch 

Orthoptic Association (NVvO) 

 Outcome of strabismus surgery in patients with 

Graves’ Orbitopathy: a prospective multicenter 

study. Presentation at the International Thyroid 

Eye Disease Symposium (ITEDS)  

 Results of strabismus surgery in Graves’ 

Orbitopathy patients. Presentation at the annual 

NOG meeting 

 Uni- or bilateral inferior rectus recession in Graves’ 

Orbitopathy patients? Presentation at the ESA 

congress   

 Standardized orthoptic assessment as proposed by 

the EUGOGO. Presentation at the 2nd SWISS 

congress 

 Criteria to evaluate motility disorders and outcome 

of therapy in Graves’ Orbitopathy patients. 

Presentation at the annual meeting of the National 

Graves’ association  

 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

 

2012 

 

 

2011 

 

 

2010 

 

 

2009 

 

0.5 

 

 

 

1.0 

 

 

 

0.75 

 

 

1.25 

 

 

1.0 

 

 

0.5 
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 Jellema HM, Saeed P, Braaksma-Besselink Y, Schuit A, Kloos R 

and Mourits MP. Unilateral and bilateral medial rectus recession 

in Graves’ Orbitopathy patients. Strabismus 2014;22(4): 182-7. 

 Jellema HM, Merckel-Timmer E, Kloos R, Saeed P and Mourits 

MP. Quality of life improves after strabismus surgery in patients 

with Graves‘ Orbitopathy. Eur J Endocrinol. 2014 Apr;170(5): 

785-9. 

 Jellema HM, Saeed, P, Everhard-Halm, Y, Prick L and Mourits MP. 

Bilateral inferior rectus muscle recession in patients with Graves' 

Orbitopathy: is it effective? OPRS. 2012 Jul-Aug;28(4): 268-72. 

 Jellema HM, Baader A, Pitz S, Prick L and Mourits MP. 

Comparison of cyclodeviation and duction measurement in 

Graves' Orbitopathy patients using different devices. Strabismus. 

2011;19: 43-51. 

2014 

 

 

2014 

 

 

2012 

 

 

 

2011 

 

Other 

 Jellema HM. Success criteria and protocol of assessment of the 

motility disorders in Graves’ Orbitopathy patients according the 

EUGOGO. In: Genol Saavedra I. TFN, ed. Thyroid eye disease 

[Orbitopatía de Graves]. 1 ed. Barcelona: Editorial Glosa; 2011; 

120-127. 

 Gutter M, van Petegem-Hellemans J, van Wijnen-Segeren I and 

Jellema HM. Orthopics: Handbook of Practical Skills. 2010 1th ed. 

Ridderkerk: Luiten Publishing. 

 Gutter M, Petegem van JC, Van Wijnen-Segeren I and Jellema 

HM. Handleiding Praktische vaardigheden Orthoptie. 2008 

Ridderkerk, Uitgeverij Luiten. 
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