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APPENDIX

Verscheidene bevindingen wijzen er op dat de optimale timing van de ergotherapie mogelijk 

afhangt van de mate van werkmotivatie en de duur van het verzuim van de werknemer. 

Hoewel dergelijke bevindingen in toekomstig onderzoek nog bevestigd moeten worden, 

wordt hiermee het belang van een vroege doorverwijzing naar de ergotherapie benadrukt. 

Tevens suggereren deze bevindingen dat behandelresultaten geoptimaliseerd kunnen 

worden door het verbeteren van de afstemming tussen kenmerken van het individu en de 

behandelmethode. Tenslotte is het van belang om rekening te houden met het perspectief 

van waaruit de effectiviteit van werkgerichte interventies geëvalueerd wordt. Aanbevolen 

wordt om in toekomstig onderzoek een bredere definitie van ‘succesvolle werkhervatting’ 

te gebruiken (o.a. duurzaamheid van de werkhervatting, functioneren op het werk, en werk 

tevredenheid), om hiermee beter aan te sluiten bij de perspectieven van hen die direct 

betrokken zijn bij het werkhervattingsproces.

DANKWOORD
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Dit proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de bijdrage van een groot aantal 

mensen. Graag wil ik iedereen bedanken die hier aan bijgedragen heeft en in het bijzonder 

de volgende personen:

Allereerst gaat mijn grote dank uit naar alle patiënten die deel hebben genomen aan één 

van de onderzoeken. Zonder jullie bereidheid om ervaringen te delen, testen te maken en 

uitgebreide vragenlijsten in te vullen zou dit proefschrift hier niet gelegen hebben! Tevens 

wil ik alle deelnemende werkgevers en bedrijfsartsen hartelijk danken voor hun bijdrage 

aan het onderzoek naar de definitie van een succesvolle werkhervatting.

Daarnaast gaat mijn bijzondere dank uit naar mijn promotor prof. dr. Aart Schene en co-

promotor dr. Maarten Koeter. Aart, heel erg bedankt voor alle kansen die je me gegeven 

hebt, je ‘helikopterview’ tijdens onze discussies en het geven van de vrijheid om te doen wat 

ik echt leuk vind. Beste Maarten, ik had het gevoel dat ik altijd bij je terecht kon. Onze vele 

uren achter SPSS data files en je bereidheid om bij een vraag of probleem direct de helpende 

hand te bieden heb ik zeer gewaardeerd. Hartelijk dank voor jullie nauwe betrokkenheid bij 

dit project en de bereidheid om altijd snel te kijken naar nieuwe versies van artikelen, ook al 

was dit soms alleen maar om mij gerust te stellen... Ik heb het erg getroffen met zo’n team van 

begeleiders en ik hoop dat ik in de toekomst nog lang met jullie mag blijven samenwerken!

Gabe de Vries, jij bent het brein achter deze interventie en hebt aan de wieg gestaan 

van dit onderzoek. Hartelijk dank voor onze fijne samenwerking en ik kijk uit naar jouw 

proefschrift! Lieve Ada Frans, Lea Stor en Sylvia Teunissen, dank voor jullie inzet en 

tomeloze enthousiasme voor dit onderzoek! Onze discussies en de praktijkervaring die 

ik heb opgedaan door mee te lopen met de therapiegroepen hebben mijn kennis en de 

inhoud van dit proefschrift zeker verrijkt. 

Graag zou ik alle arts-assistenten en psychiaters van de afdeling Stemmingsstoornissen 

hartelijk danken voor hun bereidheid om, ondanks de vaak al hoge werkdruk, toch 

klinische metingen en extra administratie te verrichten voor de RCT. Zonder jullie hulp was 

de uitvoering van dit onderzoek niet mogelijk geweest! 

Dankwoord

Ook wil ik alle bedrijfsartsen en behandelaren bedanken die patiënten hebben 

doorverwezen voor deelname aan één van de onderzoeken beschreven in dit proefschrift. 

Gerard Reuling, hierbij spreek ik graag mijn bijzondere dank uit aan jou. Bedankt dat ik 

de praktijk van de bedrijfsartsen van binnen heb mogen zien. Jouw hulp bij de inclusie 

van patiënten en het meedenken met diverse onderzoeksvoorstellen was zeer waardevol. 

Leden van de leescommissie: Prof. dr. F.J.H. van Dijk, Prof. dr. C.M. van der Feltz-Cornelis, 

Prof. dr. L. de Haan, Prof. dr. J.J.L. van der Klink en Prof. dr. J. Van Weeghel, hartelijk dank 

voor het kritisch beoordelen van mijn manuscript en voor deelname aan de oppositie.

Eveneens gaat mijn grote dank uit naar het UWV en het Fonds Psychische Gezondheid, 

voor de financiering van dit project. 

Prof.dr. Frank van Dijk, dr. Harry Michon, drs. Sabina van Ginkel, drs. Herman Kroneman, 

drs. Gerard Reuling, bedankt dat jullie bereid waren om plaats te nemen in de 

begeleidingscommissie van dit project. Ik heb veel gehad aan onze discussies en de feedback 

die ik van jullie, ieder vanuit jullie eigen expertise, gekregen heb was zeer waardevol. 

Marianne Haages, jouw kennis en organisatievermogen is niet alleen voor mij, maar voor 

de hele afdeling Stemmingsstoornissen van onschatbare waarde. Dank voor je gouden 

hulp in de afgelopen jaren en in het bijzonder bij de organisatie van het symposium! 

Mathilda Kooper, bij mijn start op het AMC had ik gelukkig jou aan mijn zijde. Vooral tijdens 

de eerste periode was je hulp bij het bellen van patiënten, het versturen van vragenlijsten 

en het invoeren van data cruciaal. Maar nog steeds sta je binnen 2 minuten naast me 

wanneer ik je nodig heb, hartelijk dank daarvoor! 

Dr. Karen Nieuwenhuijsen, na me een tijdje in dit onderzoeksveld te hebben verdiept vroeg 

ik je om hulp bij de opzet van het onderzoek naar succesvolle werkhervatting. Dit mondde 

uit in een fijne samenwerking waarin ik veel van je heb geleerd. Dank voor je kritische blik en 

de vele discussies. Ik kijk uit naar het schrijven van nieuwe artikelen samen in de toekomst! 
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Daarnaast mijn dank aan dr. Ute Bültmann voor de goede samenwerking. Onze discussies 

hebben mijn denken verscherpt en je grondige feedback heeft mijn schrijven verbeterd. 

Zoals we weten is sociale steun een belangrijk aspect van je werkomgeving. Wat 

een geluk dat ik twee jaar geleden werd geadopteerd door de onderzoekers van de 

‘verslavingsgang’: Anneke, Anne Marije, Edith, Eline, Janna, Judy, Kathelijne, Lianne, 

Lilach, Maarten, Maike, Masscha, Matthijs, Mieke, Ruth, Suzan, Szusika, ik heb erg 

genoten van de lunches, (promotie)feestjes/filmpjes en gezelligheid! Ook (oud)collega 

onderzoekers van de stemming: Anja, Anneloes, Eric, Geeske, Isidoor, Karin, Kim, Roel, 

Roos bedankt! Mechteld, dank voor je hulp met zowel de neuropsychologische taken in 

dit onderzoek als je bereidheid om supervisie te geven over de PO’s die ik nog moest 

verrichten voor mijn BAPD aantekening. Sietske en Fania, collega’s ‘van de overkant’ 

op het Coronel, bedankt dat ik bij jullie aan mocht schuiven om de arbeidsaspecten 

van mijn onderzoek verder door te spreken. Maaike, wat een geluk dat ik mijn hele aio-

tijd niet meer dan één deur van je verwijderd zat... Dank voor je luisterend oor en je 

bemoedigende woorden als ik het even niet meer zag zitten. Ik heb niet alleen heel veel 

steun, maar ook erg veel plezier beleefd aan onze tijd samen en ik hoop dat we elkaar in 

de toekomst nog vaak zullen zien! 

My colleagues from the Work Disability Prevention program, the exchange of ideas and 

experiences during the summer visits to Toronto have deepened my knowledge of the 

work disability field and proven to be very inspirational. I am very grateful to be able to 

participate in this program.  

Tot slot wil ik alle lieve vrienden en familie om mij heen bedanken voor jullie aandacht, 

gezelligheid, interesse, liefdevolle steun en heerlijke welkome afleiding! Jullie zijn ieder op 

je eigen manier een rots in de branding voor mij. Annette, Clara, Don, Feike, Judith, Liset, 

Osama, Tim, bedankt voor jullie ‘wijze woorden’ en ondersteuning. Daniella, Maria Lisa 

en Mathilde, dank voor de hulp met de data invoer en jullie waardevolle commentaar op 

de laatste versies van mijn manuscript. Willem, bedankt voor onze discussies, je bent een 

ware inspiratie en het enthousiasme wat je uitstraalt voor je vak heeft een besmettelijk 

Dankwoord

effect! Heerlijk dat we in Boedapest bij je uit mochten blazen na het inleveren van mijn 

proefschrift. Remco, bedankt voor de lessen in het onderzoeken van het leven naast de 

wetenschap, waardoor deze wat meer in perspectief kwam te staan: ik ben tenslotte meer 

dan een hoofd op twee pootjes... Ook heel veel dank aan mijn lieve vriendin Judith, aan wie 

ik de prachtige vormgeving van dit proefschrift te danken heb! 

Mijn paranimf Femke: Als ik aan de afgelopen jaren denk, komen vele herinneringen boven 

van onze lange werkdagen in de OLVG bieb, Gary’s of thuis, waarbij we behalve over 

statistische analyses en de opbouw van artikelen, af en toe ook afdwaalden in gesprekken 

over creativiteit, onze toekomstdromen en de werkingsmechanismen van chi kung. Je bent 

een grote bron van steun en inspiratie voor me geweest tijdens dit traject en ik bewonder 

je vermogen om altijd net op het goede moment de juiste dingen te zeggen zodat ik weer 

optimistisch verder aan de slag kan. Dankjewel! Ik kijk nu al uit naar jouw promotie! 

Lieve pap en mam, dank voor de liefde en het vertrouwen dat jullie mij altijd gegeven 

hebben. Zoveel enthousiasme en bezieling in jullie werk hebben mij ongetwijfeld 

aangestoken! Jeltje en Jan-Jitze, ik had me geen betere broer en zus kunnen wensen. Ik 

kijk nu al uit naar nieuwe Egypte-avonturen! 

Charlotte, dit proefschrift heb ik aan jou opgedragen. Ik weet zeker dat je trots op me 

zou zijn, ook al zou je dat ook zijn geweest zonder dit proefschrift. Bedankt voor onze 

bijzondere vriendschap.

 

Tot slot, mijn allerliefste Derek. Wat ben ik blij dat jij niet alleen vandaag, maar ook de 

afgelopen jaren aan mijn zijde hebt gestaan. Zonder jouw relativerende woorden, je 

heerlijke humor en je onvoorwaardelijke liefde en geloof in mij had ik dit proefschrift nooit 

kunnen volbrengen. Duizendmaal dank!

Hiske


