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Het schrijven van dit proefschrift was een geweldig leuk, leerzaam, langdurig en levendig proces. 
Het was leuk, omdat ik de kans kreeg mezelf verder te ontwikkelen nadat ik alweer 14 jaren 
werkzaam was geweest in diverse beleidsfuncties op het gebied van arbeid en gezondheid. Het 
was leerzaam, omdat het zelfstandig opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, 
van eerste idee tot publicatie, voor mij nog relatief nieuw was. Het was langdurig, omdat het 
schrijven van dit proefschrift steeds naast de uitvoering van andere werkzaamheden liep. Het 
schrijven van dit proefschrift was levendig, omdat ik weer diverse ‘oude bekenden’ trof én 
vele nieuwe mensen heb leren kennen. Een ieder die heeft bijgedragen aan dit proces en het 
eindresultaat, wil ik daarom hartelijk bedanken.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de deelnemers van de diverse onderzoeken: de 
patiënten, bedrijfsartsen en arbodiensten. Zonder hun bereidheid en inzet om mee te werken 
is het doen van dit soort onderzoeken eenvoudigweg niet mogelijk. Enorm bedankt voor jullie 
bijdrage! Jullie hebben het mogelijk gemaakt nieuwe kennis te ontwikkelen.

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. P.M.G. Emmelkamp, prof. dr. A.H. Schene, prof. 
dr. J.R. Anema, prof. dr. U. Bültmann en dr. E.P.M. Brouwers wil ik graag hartelijk danken voor 
het lezen en beoordelen van mijn proefschrift. Daarnaast wil ik via deze weg mijn promotores 
Frank van Dijk en Jac van der Klink en copromotor Karen Nieuwenhuijsen bedanken voor de 
kans die zij mij hebben gegeven dit promotietraject te starten en voor de niet aflatende onder-
steuning en begeleiding bij de uitvoering en afronding van alle onderzoeken en het schrijven 
van dit proefschrift. Ik heb veel van jullie geleerd en enorme waardering voor jullie geduld, 
scherpe analyses en het voortdurende streven naar meer precisie en nuance in de publicaties 
over ons onderzoek. ‘Hard zijn op de inhoud en zacht in de relatie’ was een aanpak die mij het 
meest stimuleerde, vooral wanneer die verpakt werd in vriendelijke woorden.

Lieve familie, vrienden, teamgenoten en collega’s van het Coronel Instituut en later ook van het 
UMCG, hartelijk dank voor de prettige en ongecompliceerde (werk)sfeer, voor de constante 
interesse in de voortgang van dit ‘monnikenwerk’, maar bovenal bedankt voor de noodzake-
lijke afleiding, gezellige lunches, etentjes en vaak persoonlijke gesprekken over werk en privé. 
Joost en Sue, bedankt voor jullie nauwgezette Engelse vertalingen van de voorlichtingsfolders 
en huiswerkopdrachten. Wim, bedankt voor je correcties van de Nederlandse teksten in dit 
proefschrift.

Met het gezin wonen onder de rook van Groningen en werken in Amsterdam maakte dat ik 
veel moest reizen en regelmatig van huis was. Deze combinatie van werk en privéleven was 
alleen goed vol te houden, omdat ik vanaf het begin de ruimte kreeg voor flexibele werktijden, 
thuiswerken en de faciliteiten om in de trein te kunnen werken. Beste Frank, ik ben je enorm 
dankbaar voor hetgeen je mij/ons hebt geboden op dit vlak. 



Verder heb ik als ‘maandagavond-zwerver’ regelmatig onderdak kunnen vinden in het 
zomerhuisje van m’n ouders in Hollandsche Rading, maar nog veel vaker mocht ik binnenko-
men bij enkele bijzonder gastvrije gezinnen: Inge, Tim en Claire in Bilthoven en vervolgens 
jarenlang bij Daan, Michèle, Eline en Bas in Bussum. Jullie zijn onbeschrijfelijk. Het zal me 
nog lang bijblijven. Nogmaals, bedankt!

Lieve Ingrid, Simone, Marlou en Ping, met jullie eindig ik dit ‘hoofdstuk’ en begin ik weer 
een nieuwe. Zonder jullie was het niks geworden. Ping, als de promotie klaar is, gaan we naar 
China. Bedankt voor je geduld!


