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1. PhD training Year Workload
(Hours/
ECTS)

General courses
 - E-BROK
 - Project management 

 
2016
2017

1.0
0.6

Specific courses 
 - Basis Course Qualitative Health Research
 - Clinical Data Management
 - Practical Biostatistics
 - Observational Epidemiology
 - University Masterclass: Ethical dilemmas in 

practice
 - Scientific Writing in English for Publication

2016
2016
2017
2017
2017
 
2018

1.9 
0.3
1.1
0.6
3.0

1.5

Seminars, workshops and master classes
 - Masterclass palliative care with prof. dr.Eduardo 

Bruera (presentation)
 - Masterclass transitional care by prof. dr. Mary 

Naylor (presentation)
 - Masterclass prof. Dr. Higginson (presentation)

2016
 
2017

2018

0.2

0.2

0.2

Oral Presentations
 - EAPC Palermo (digital)
 - Geriatriedagen 2020 
 - Geriatriedagen 2019, symposium 
 - Geriatriedagen 2018, symposium 
 - Pre-symposium EAPC 

Poster Presentations
 - Nationaal Congres Palliatieve Zorg (two posters)
 - APH congres 
 - Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen 

Palliatieve Zorg 
 - EAPC Bern (two posters)
 - EUGMS Berlin (two posters)
 - APH congres

2020
2020
2019
2018
2018

2017
2017
2017

2018
2018
2018

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

Portfolio
Name PhD student: Isabelle Flierman 
PhD period:  2016-2021
PhD supervisors:  prof. dr. D.L. Willems
   prof. dr. B.M. Buurman
PhD co-supervisor: Dr. M. van Rijn
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 - Nationaal Congres Palliatieve zorg
 - EUGMS Krakow 
 - EAPC Berlin

2018
2019
2019

0.5
0.5
0.5

(Inter)national conferences
 - Integrated Palliative Care: Are you ready for 

change? An EAPC RN/InSup-C Symposium, 
Brussels 

 - Nationaal Congres palliatieve zorg, Lunteren 
 - Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen 

Palliatieve Zorg 
 - EAPC Bern (2 days)
 - Geriatriedagen 2018
 - Geriatriedagen 2019
 - Geriatriedagen 2020

2016

2016
2017
2018

2018
2019
2020

0.25

0.50
0.25
0.50

0.25
0.25
0.25

Other
 - Journal club department of family medicine 
 - Weekly meetings Geriatric department 
 - Monthy Geriatric Research meeting

2016-2017
2016-2020
2016-2020

0.6
1.5
2.0

2. Teaching Year Workload 
(Hours/
ECTS)

Lecturing
 - Seminars medical ethics for medical students 2017 -2018 0.7

Supervising 
 - Master thesis student: Mirte Bosman 
 - Master thesis student: Marety Laarman 
 - Master thesis student: Judith Versluis 
 - Master thesis student: Floor Rooskens
 - Master thesis student: Marit Pruis
 - Master thesis student: Dorende Niezink

2016
2017
2017
2018
2018
2018

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0 

3. Parameters of Esteem Year
Awards and Prizes
 - Poster ribbon award EAPC  2017
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Scientific publications
1. van Rijn, M., Flierman, I., van Doorne, I., Willems, D. L., Buurman, B. M., 

Effectiveness of transmural team-based palliative care for older patients at 
the end of life, PalliSupport: protocol of a stepped-wedge cluster randomized 
trial. submitted

2. Flierman, I., Gieteling, E., van Rijn, M., van Grootven, van Doorne, I., 
Jamaludin, F.S., Willems, D. L., Muller, M., Buurman, B. M., Effectiveness of 
transmural team-based palliative care in prevention of hospitalizations in 
patients at the end of life. A systematic review and meta-analysis. submitted

3. Flierman, I., van Rijn, M., Diraoui, S.B., Willems, D. L., Buurman, B. M., 
Prognostic accuracy of the Surprise Question, SPICT, GSF-PIG and PPS in 
determining one-year mortality in acutely hospitalized older patients. 
Submitted

4. Jepma, P., Verweij, L., Tijssen, A., Heymans, M.W., Flierman, I., Latour, 
C.H.M., Peters, R.J.G., Scholte op Reimer, W.J.M., Buurman, B.M., ter Riet, 
G., The performance of a frailty tool to predict the risk of readmission or 
mortality in older hospitalized cardiac patients. Accepted BMC Geriatrics.

5. Flierman, I., van Rijn, M., de Meij, M., Poels, M., Niezink, D. M., Willems, D. 
L., Buurman, B. M., Feasibility of the PalliSupport care pathway: results from 
a mixed-method study in acutely hospitalized older patients at the end of 
life. Pilot Feasibility Stud. 2020 Sep 15;6:129.

6. Flierman, I., van Rijn, M., Willems, D. L., Buurman, B. M., Usability of the 
surprise question by nurses to identify 12-month mortality in hospitalized 
older patients: A prospective cohort study. Int J Nurs Stud. 2020 
Sep;109:103609.

7. Flierman, I., van Seben, R., van Rijn, M., Poels, M., Buurman, B. M., Willems, 
D. L. Health Care Providers’ Views on the Transition Between Hospital and 
Primary Care in Patients in the Palliative Phase: A Qualitative Description 
Study. J Pain Symptom Manage. 2020 Aug;60(2):372-380.

8. Flierman, I., Nugteren, I. C., van Seben, R., Buurman, B. M., Willems, D. L., 
How do hospital-based nurses and physicians identify the palliative phase in 
their patients and what difficulties exist? A qualitative interview study. BMC 
Palliat Care. 2019 Jul 9;18(1):54.

9. Schön, S., Flierman, I., Ofner, A., Stahringer, A., Holdt, L.M., Kolligs, F.T., 
Herbst, A., β-catenin regulates NF-κB activity via TNFRSF19 in colorectal 
cancer cells. Int J Cancer. 2014 Oct 15;135(8):1800-11.
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Practice Publications 
10. Van Rijn, M., Flierman, I., Waarde van de Surprise Question. Nurse Academy 

O&T. 2020 (4)
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Dankwoord 
Bij het schrijven van dit proefschrift hebben talloze mensen mij geholpen 
en gesteund. Om te beginnen wil ik alle patiënten, naasten, artsen en 
verpleegkundigen bedanken die hebben meegewerkt aan de verschillende 
studies en interviews. Zonder hun deelname was dit proefschrift niet tot 
stand gekomen. Daarnaast zijn er een aantal mensen die ik in het bijzonder wil 
bedanken. 

Mijn promotoren prof. dr. D.L. Willems en prof. dr. B.M. Buurman wil ik 
ontzettend bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld. Ook 
op momenten dat ik er zelf minder vertrouwen in had. Toen ik het klinische 
werk te veel miste, heb ik het erg gewaardeerd dat jullie mij de mogelijkheid 
gaven om mijn promotie parttime af te ronden.  

Beste Dick, ik heb altijd genoten van de uurtjes waarin ik met je kon 
discussiëren wanneer ik vast zat met een artikel of niet wist hoe ik iets moest 
aanpakken. Deze discussies hebben mij een betere en kritischere denker 
gemaakt en mijn proefschrift naar een hoger niveau getild. En natuurlijk niet te 
vergeten je oog voor detail, toch altijd ook weer die paginanummers.  

Beste Bianca, jouw enthousiasme en vooruitstrevendheid hebben mij laten 
zien wat je kan bereiken als je ergens je zinnen op zet. Je hebt me geleerd in 
mogelijkheden te denken, in combinatie met je altijd scherpe feedback heeft 
dit mijn onderzoek verder gebracht dan ik zelf had kunnen denken. 

Naast mijn promotoren ben ik ook mijn copromotor dr. van Rijn ontzettend 
dankbaar. Lieve Marjon, wat ben ik blij dat jij je bij mijn promotieteam aansloot. 
Waar ik je als collega al bestookte met vragen, kon ik bij je als copromotor echt 
met alles bij je terecht. Ik heb niet alleen heel veel van je geleerd, je hebt me 
met je nuchterheid en goede grappen ook ontzettend gesteund. Misschien heb 
je hem al gevonden maar Palli staat erop hoor!

Susanne Blauwhoff en Marjolein Poels veel dank voor de begeleiding tijdens 
de eerste fase van mijn promotietraject. 

De overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. H.C.P.M. van Weert, 
prof. dr. S.E. Geerlings, prof. dr. A.L. Francke, dr. J.L. Parlevliet, prof. dr. C. 
van Zuylen. Hartelijk dank voor het beoordelen van mijn proefschrift en het 
opponeren. 

Binnen de Pallisupport studie zijn in de verschillende fases een groot aantal 
mensen betrokken geweest die hebben bijgedragen aan de verschillende 
projecten. Bregje Onwuteaka-Philipsen, Henk van Weert, Hans Wartenberg, 
Gonny de Vries, Annemieke Kuin, Everdien Gardner, Angela van der Schagt, 
Floor Bos, Marijke van Daelen, Sannine Buma, Merel van Klinken, Meike van 
der Burgh-Smit, Martijn Kriens, Marianne Klinkenberg, Annemarie Stoffer-Brink 
en Ria de Korte allen ontzettend bedankt voor jullie input en samenwerking 
in de verschillende projecten binnen PalliSupport. Daarnaast ook iedereen 
binnen het consortium Noord-Holland Flevoland die ik nog niet genoemd heb. 
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Bert Buizert, bedankt voor de fijne samenwerking rondom de STEM-trainingen. 
Gerben ter Riet, dank voor de ondersteuning bij de opzet van de verschillende 
studies en analyses. Daniëlle Faneyte, bedankt voor jouw zeer waardevolle 
input voor de e-learning. Mariska en Linda, ik heb er ontzettend bewondering 
voor hoe jullie altijd alle partijen bij elkaar wist te brengen, dank voor de fijne 
samenwerking. Ans, Iris, Josephine en Jonah, het was ontzettend mooi om te 
zien hoe jullie met zoveel enthousiasme met de PalliSupport studie aan de slag 
zijn gegaan en hebben ingezet voor uitvoering en implementatie. 

Tijdens mijn promotietraject heb ik daarnaast samen kunnen werken met 
palliatieve teams en verpleegafdelingen van verschillende ziekenhuizen. In 
het AMC wil ik Jonne en Hans bedanken voor de mogelijkheid een kijkje te 
nemen in de werkzaamheden. Maar ook voor hun meedenken en werken aan 
de verschillende onderdelen van studies. De pilotstudie hadden we niet kunnen 
doen zonder de enthousiaste artsen en verpleegkundigen van het OLVG-oost. 
Nicolette en Steintje dank jullie wel voor al jullie inzet voor de studie. Marike, 
bedankt voor het vertrouwen in het PalliSupport project en het enthousiasme 
waarmee jij de studie onder collega’s onder de aandacht bracht, daarnaast ook 
voor je hulp bij het schrijven van protocol en artikel. Ook het palliatief team in 
het Rode Kruis Ziekenhuis en speciaal Karin, Jolanda en Sandra wil ik bedanken, 
wat was het leuk om op mijn ‘oude stek’ studies uit te voeren en met zoveel 
enthousiasme te worden ontvangen. In Tergooi Ed en Wilma heel erg bedankt 
voor de samenwerking. Shiraz, bedankt voor het meeschrijven. Ik wil daarnaast 
iedereen bedanken die betrokken is geweest bij de opzet en implementatie van 
PalliSupport in de regio’s Gooi & Vechtstreek, Hoorn, Noord-Midden en Zuid 
Kennemerland.

Om een promotietraject te kunnen doen heb je fijne collega’s nodig. Lieve 
Rosanne, in de drie jaar dat wij samen op de kamer zaten heb ik erg veel van je 
kunnen leren door alle feedback die je me gaf of door gewoon met je te kunnen 
sparren. Maar ik wil je vooral bedanken voor al je steun en vriendschap. Ik ben 
ontzettend blij dat jij mijn paranimf wil zijn. Ik hoop dat we in betere tijden 
weer een zaterdagochtend filmpje kunnen pakken of wat baantjes kunnen 
zwemmen. 

Daarnaast alle (oud) D3/F4-kamergenoten: Annemarie, Ans, Anouschka, 
Daisy, Iris, Janet B, Janet M, Jesse, Joost, Judith, Kim, Linda, Lotta, Lotte, 
Lucienne, Nanouk, Marije, Marlies, Marthe, Özgül, Patricia, Rikie, Rosa en 
Ruth, heel veel dank voor de gezellige jaren maar ook voor alle steun die 
jullie mij binnen en buiten de intervisie uurtjes hebben gegeven! Daarnaast 
ook alle andere (oud)collega’s van de ouderengeneeskunde die ik nog niet 
heb genoemd, Hanna, Nathalie, Remco, Karianne, Eveline, Anouk, Marieke, 
Jacqueline, Juliette, Liesbeth en alle anderen bedankt voor de fijne sfeer waarin 
ik de afgelopen jaren heb kunnen werken en de leerzame teammeetings. 
Marlien in het bijzonder veel dank voor alle ondersteuning. 
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Op de afdeling huisartsarts geneeskunde wil ik ook graag Annelies en Alice 
bedanken voor de ondersteuning. Ineke heel erg bedankt voor het samen 
coderen en werk aan artikel. 

Alle studenten die stage bij mij hebben gelopen en hebben meegewerkt aan 
de dataverzameling, interviews en artikelen, ook ontzettend bedankt! Nieuwe 
collega’s in het AMC, dank voor de support het afgelopen jaar. 

Lieve Elske, ontzettend bedankt voor de fijne samenwerking aan de review. 
Wat was het een klus maar uiteindelijk met een mooi resultaat. Bastiaan, Iris, 
Majon, Faridi, allen ontzettend bedankt voor jullie meedenken en meeschrijven 
met de review. 

Om een promotie mogelijk te maken zijn vrienden en familie essentieel. 
Lieve vrienden en vriendinnen, jullie weten wie jullie zijn, ik ben jullie allen 
ontzettend dankbaar voor onze vriendschap. Ik hoop jullie snel weer in levende 
lijve te zien voor een koffietje, spelletje, dansavond, karaokesessie, pubquiz of 
weekendje weg. 

Lieve Robert, ik vond het een ontzettende eer jouw paranimf te zijn en vind 
het dan ook extra bijzonder dat jij het nu ook voor mij bent. De vele gezellige 
avondjes met jou, Janneke en nu ook Magnus met spelletjes, ijscoupes en 
Prosecco hebben mij zeker door de diepste dalen getrokken. Ik ben trots dat je 
mijn broer bent. Janneke bedankt dat ik altijd bij je terecht kan. 

Lieve Papa en Mama, dank voor jullie onvoorwaardelijke steun in alle 
stappen die ik zet. Mama, je bent er altijd voor me. Ik geniet van onze bijna 
dagelijkse gesprekken als ik op de fiets zit of in de metro onderweg naar huis 
ben. Papa, wanneer ik advies nodig heb, ben jij de eerste die ik bel. Wie had 
gedacht toen je vijf jaar terug zei dat ik toch zeker voor de promotie moest 
gaan, dat dit boekje er nu zou liggen. 

Allerliefste Dirk, zonder jou was dit proefschrift er niet geweest. Ik ben 
je meer dan dankbaar voor de ruimte en steun die je me de afgelopen jaren 
hebt gegeven om mij te storten op mijn promotie en daarna opleiding. Ik ben 
ontzettend blij met je en ik kijk uit naar onze volgende avonturen. pp. 
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Curriculum Vitae 
Isabelle Flierman werd geboren op 25 september 1988, te Naarden. Na behalen 
van haar diploma aan het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum, heeft zij een 
jaar biologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna is zij in 
2007 begonnen aan de studie Geneeskunde, eveneens aan de Universiteit 
van Amsterdam. Voor haar masterthesis deed zij onderzoek in München, naar 
de rol van het eiwit β-catenin in het ontstaan van darmkanker. Na afronden 
van haar opleiding, heeft zij anderhalf jaar als arts-assistent gewerkt op de 
afdelingen Interne geneeskunde, Longgeneeskunde en Maag-Darm-Leverziekte 
in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Gedurende haar werk ontwikkelde 
zij interesse in palliatieve zorg en wilde zich hier verder in ontwikkelen. In 2016 
startte zij haar promotieonderzoek bij het PalliSupport project op de afdeling 
huisartsgeneeskunde en oudergeneeskunde van het Amsterdam UMC locatie 
AMC. Vanaf 2018 combineerde zij haar promotieonderzoek met werk als arts-
assistent ouderengeneeskunde in verschillende verpleeghuizen en geriatrische 
revalidatiecentra. Na haar promotie zal Isabelle haar opleiding tot internist 
aan het Amsterdam UMC, locatie AMC vervolgen, waar zij in mei 2020 mee is 
gestart. 
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