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Dit promotietraject was een leuke en leerzame periode, waarbij ik ondersteuning 
van verschillende kanten heb ontvangen. Ik wil een woord van dank uitspreken 
naar de mensen die aan het volbrengen van dit proefschrift hebben bijgedragen. 

Mijn eerste woord van dank gaat uit naar mijn begeleiders Monique en Judith. 
Toen ik vier jaar geleden bij het Coronel Instituut aan dit onderzoek begon, was 
het nog niet duidelijk dat dit zou gaan uitmonden in een promotietraject. Echter, 
mede door het vertrouwen dat mijn begeleiders hadden in mij en een goede afloop 
van het traject, heb ik besloten dit promotietraject te starten. Voor dit vertrouwen 
wil ik jullie graag bedanken.

Monique, je maakte vanaf de start van dit project deel uit van het onderzoeksteam 
en in de loop van het traject was je betrokken als promotor. De wijze waarop jij 
en Judith discussies voerden was voor mij in eerste instantie wat wennen, echter 
gedurende het onderzoek realiseerde ik me dat dit voortkwam uit betrokkenheid 
bij het project. Ik vind het knap hoe je altijd weer probeert iemand zelf te laten 
nadenken over het “waarom” van de studie. Daarbij houd je de aansluiting bij de 
praktijk in het oog, dit heb ik erg op prijs gesteld. Daarnaast geven de persoonlijke 
verhalen die je af en toe vertelt een persoonlijke tint aan de overleggen. Bedankt 
voor de moeite, tijd en het enthousiasme waarmee je me hebt begeleid!

Judith, als co-promotor was je nauw betrokken bij dit traject. Een kwaliteit waar 
ik veel gebruik van heb kunnen maken (en van heb kunnen leren) is je scherpe 
blik en het vermogen om steeds maar weer kritisch te kijken naar stukken. Het is 
ongelooflijk hoe druk je altijd bent en dat je desondanks toch op ieder moment 
tijd kunt creëren, waardoor promovendi altijd bij je binnen kunnen lopen. Judith, 
heel erg bedankt voor je inzet en betrokkenheid als projectleider en co-promotor 
bij mijn project! Monique en Judith, jullie zijn samen een bijzonder goed team 
en ik vind het een genoegen dat ik met jullie heb samengewerkt, en hopelijk blijf 
werken.
 
Graag bedank ik de leescommissie Prof. dr. A. Abu-Hanna,  Prof. dr. I. Helsloot, 
Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Prof. dr. A. Nauta en Prof. dr. E. Schadé voor de tijd 
en moeite die zij hebben genomen om mijn proefschrift te lezen en beoordelen.
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Zonder de financiële steun van A+O fonds Gemeenten was dit project niet tot 
stand gekomen, graag wil ik Marieke de Feyter en de Stuurgroep Loopbaanbeleid 
Brandweer bedanken. 

Zonder de inzet van de betrokken pilot-regio’s Amsterdam-Amstelland, Brabant-
Zuidoost en Rotterdam-Rijnmond was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 
Daarom gaat mijn dank uit naar alle betrokkenen uit de korpsen: de 278 
brandweerlieden die deel hebben genomen aan dit onderzoek, de organisatoren, 
de testafnemers, de doktersassistentes en de bedrijfsartsen! Mijn speciale dank 
gaat uit naar Mart van Blitterswijk, Dennis Wehman en Wytse Borst. Ik wil alle 
betrokkenen bedanken voor hun medewerking, de vele tijd die men er in heeft 
willen steken en zeker ook voor de leuke testdagen! 

Heel graag wil ik mijn (oud) kamergenootje Margot bedanken: vier jaar lang 
hebben we het lief en leed, van onder andere onderzoek doen, gedeeld! Ik vind het 
fijn dat je mij nu als paranimf bij staat! Ik wil Sietske en Fania ook in het bijzonder 
noemen omdat zij vaak dienden als vraagbaak en zorgden voor afleiding en leuke 
onderbrekingen! Natuurlijk wil ik Marieke bedanken die op donderdagen altijd 
voor een vrolijke inbreng zorgt! Julitta, het was fijn om altijd bij je binnen te 
kunnen lopen om te sparren over het PMO. En natuurlijk bedank ik mijn ‘nieuwe’ 
kamergenootje Iris: je kwam misschien niet op het meest gunstige moment 
binnen om mijn kamergenoot te worden, maar hopelijk ervaar je het ondertussen 
als iets meer ontspannen op onze kamer KO-109! 

Daarnaast wil ik graag alle Coronel collega’s bedanken, voor de leuke momenten 
en afleidingen tijdens lunch en borrels! Graag bedank ik ook mijn Coronel collega’s 
van het Alpe d’HuZes team…voor die onvergetelijke week in de Franse Alpen! 
Menigeen vroeg mij ten tijde van ons Alpe d’HuZes avontuur of promoveren niet 
net zo iets was. Ondanks dat beide exercities op den duur een uitputtingsslag 
waren, kan ik inmiddels uit ervaring zeggen dat zes keer de berg op overzichtelijk 
bleef en een promotietraject soms niet. 

Op het persoonlijke vlak wil ik hier eveneens een aantal mensen noemen. Heel 
graag bedank ik Anneke, Annegreet, Annelies, Edwin, Lonneke, Els en Ilse 
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(tennis is een goede afleiding gebleken :) voor hun interesse in mijn onderzoek en 
de leuke momenten tijdens afspraken en etentjes.

Mijn broers, schoonzusjes en zwager wil ik bedanken voor de interesse in het 
gehele proces! Niet te missen in dit rijtje is natuurlijk mijn tweelingzus, als trouwe 
steunpilaar op ieder moment. Onze bijna dagelijkse telefoontjes op de terugreis 
naar huis zijn altijd leuk en ontspannend. Daarnaast ben je nu als paranimf bij 
deze dag aanwezig, heel erg bedankt! Heel graag bedank ik ook mijn ouders voor 
de aanhoudende interesse, steun en aanmoedigingen om door te zetten!   

En als laatste en belangrijkste: Gerben. Je relativerende aard heeft gezorgd dat 
problemen regelmatig iets minder groot werden, de dagelijkse mail die ik 
gedurende werkdagen van je kreeg veroorzaakte steevast een glimlach en je zorg 
en het meelezen tijdens de afrondende fase van het proefschrift wil ik natuurlijk 
niet ongenoemd laten 6 Bedankt voor alles, m’n allerliefste!!

Utrecht, juni 2011
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