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Dit onderzoek werd mogelijk dankzij de medewerking van 122 werknemers met een 
chronische ziekte. Zij onderwierpen zich aan onze loting en vulden vijf maal een lange 
vragenlijst in. Ook de mensen in de controlegroep werkten vrijwel allemaal tot het eind 
van het onderzoek mee. Ik wil hen daarvoor hartelijk dank zeggen.
 Frank, ik vond het een voorrecht en een genoegen om bij jou mijn promotieonderzoek 
uit te voeren. In het begin was het een project vol organisatorische obstakels. Ik heb 
nooit de deur dicht gevonden als ik er niet uitkwam en een en ander tegenzat. Het 
meedenken over de ontwikkeling van de training, het nadenken over theoretische 
concepten en interpretaties, de nauwgezetheid waarmee je mijn concepten las, ik heb 
het zeer gewaardeerd. Overleg met jou is stimulerend en gezellig. 
 Een nieuwe interventie evalueren betekent dat deze ontwikkeld en uitgevoerd 
moet worden. Gabe de Vries en Annelies Heutink brachten hun kennis en jarenlange 
trainerservaring in. Dit resulteerde in een goed doordachte handleiding en een cursusboek. 
Vervolgens werd de training uitgevoerd, door Annelies, Selma Landman en Kees Koning. 
Zij deden dit alle drie met een grote kundigheid en betrokkenheid, die niet alleen door 
de deelnemers maar ook door mij erg gewaardeerd is. Ook de gastsprekers bij onderdelen 
van de training wil ik bedanken. Jos Veldhuizen in de eerste plaats, voor zijn acteertalent 
als hij lastige situaties met de deelnemers oefende en hun liet zien hoe je met een andere 
houding je mogelijkheden bij andere mensen vergroot. Clasien Wiegerinck, Lynda van 
Cuilenburg en Anneke Stasse wil ik bedanken voor hun bereidheid op de praktische 
bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige vragen van de deelnemers in te gaan.
 Voor een dergelijk project moeten veel deelnemers geworven worden. Voor hun steun 
aan dit project en hun steun bij het werven van deelnemers, wil ik mijn dank uitspreken 
aan de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland, de Reumapatiëntenbond, de 
Diabetes Vereniging Nederland, de MS Vereniging Nederland en de Parkinson Patiënten 
Vereniging. 
 Als de potentiële deelnemers dan belden om zich aan te melden, dan moest er iemand 
aan de telefoon zitten. Tilly Gelijsteen en Letty Tendole deden dat, de een als voorwacht 
en de ander als achterwacht en later omgekeerd. Aan de telefoon zitten betekende: weten 
waar het over gaat, vragen beantwoorden of naar mij doorspelen, gegevens opnemen en 
checken, bevestigingsbrieven versturen, afspraken voor de intake maken, en mij helpen 
herinneren aan dingen die ik dreigde te vergeten. Heel hartelijk dank voor het werk en 
de prettige wijze waarop we dit samen gedaan hebben.
 Een RCT betekent vragenlijsten. Kopiëren, versturen, reminders, geschenkbonnen, 
vergeten bladzijden navragen en data invoeren. Karlijn van Beurden en Merel van Andel 
waren als onderzoeksassistent bij dit project betrokken. Zonder hen zat ik nu nog data 
in te voeren. Dank voor al dit werk.
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 Hoe dit project zich ontwikkelde bedachten we niet alleen binnen het Coronel 
Instituut. De begeleidingscommissie heeft vanaf het begin meegedacht over de opzet, de 
haalbaarheid en het nut van het geheel en voorzag ons van praktische en inhoudelijke 
adviezen. Henny Overbosch van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
was vanaf het begin een warm pleitbezorger van het project. Jan Koopman van ArboUnie 
Amsterdam zette zich in om een praktische samenwerking met de ArboUnie mogelijk te 
maken. Wilma Hogers volgde hem in deze functie op. Kerst Zwart van Welder, voorheen 
het Breed Platform Verzekerden en Werk, kwam altijd kritisch uit de hoek en zag overal 
mogelijkheden tot samenwerking. Boudien Krol, voormalig collega-onderzoeker van 
het Universitair Medisch Centrum Groningen en vriendin sinds we daar 20 jaar geleden 
allebei werkten, bracht haar kennis van het onderzoeksveld in, wat ook resulteerde in 
een gezamenlijk artikel. 
 Als onderzoeker heb je feedback nodig. Die heb ik gekregen, van veel collega’s binnen 
het Coronel. Ik wil mijn collega’s hartelijk danken voor het kritische en opbouwende 
commentaar dat ik bij onderzoeksbesprekingen en in de wandelgangen kreeg. 
 Jos, je hebt aan twee artikelen meegewerkt. Bij de effectiviteitstudie heb je vanaf 
het begin meegedacht, literatuur aangeleverd, de analyses bekeken, en overbodigheden 
uit de discussie gehaald. Hulp van jou betekent afwisselend stevige kritiek en een hart 
onder de riem: ‘Niet zeuren, het glas is altijd half leeg bij jou!’ Hartelijk dank voor de 
samenwerking, en ik hoop je vaker als kamergenoot hier te zien. 
 Angela, ik waardeer het dat je ondanks het stopzetten van onze samenwerking bereid 
bent gebleven om advies te geven over de lastige statistiek en commentaar te leveren op 
het belangrijkste artikel.
 Een kwantitatief onderzoek betekent SPSS. Miranda Roskam-Mul van de afdeling 
Clinical Research Unit trok me uit de modder als mijn Data Entry Programma weer 
eens rare dingen deed of ik in twijfel was over het omzetten van bestanden. Met haar 
ervaring kwam het toch steeds weer goed. 
 Marjo en Wies, ik ben heel blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Dat promoveren 
is een gedoe, zeker voor een licht neurotisch geval als ik. Dankzij jullie denk ik soms: 
misschien is het wel leuk? 
 Eddy, dankjewel voor het toch weer leveren van een mooie voorkant voor dit 
boekje. 
 We naderen het thuisfront. De helft van mijn thuisfront zit in Leiden. Peter, ik ben 
blij dat je er bent. Niet alleen voor de leuke dingen buiten het werk, maar ook om je 
interesse in mijn onderzoek, je analytisch vermogen en de soepelheid waarmee je met mijn 
‘werkdipjes’ omgaat. ‘Ik geloof dat je een tobberig typje bent’, zei je toen we elkaar nog niet 
zo lang kenden. Dat gaat vast niet over, laten we hopen dat het wat minder wordt.
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 Diederik en Sam, twee jongens thuis is een gezellige afleiding, ondanks ons gekrakeel 
zo nu en dan. Welke moeder heeft nu kinderen die geregeld vragen: ‘Hoe was het op je 
werk vandaag?’ Zelfs op zondag!
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