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DANKWOORD  

Dit proefschrift was zonder de ondersteuning van velen niet tot stand gekomen. Graag wil ik 
alle betrokkenen bij het onderzoek hartelijk danken en de volgende personen in het bijzonder.  
 
Beste promotor en copromotores, hartelijk dank voor jullie enorme betrokkenheid bij het 
onderzoeksproject en bij mij persoonlijk. Frank, jouw creatieve en kritische geest waren in de 
afgelopen vier jaar onmisbaar voor mij. Karen, je oneindige enthousiasme en bevlogenheid 
waren een onontbeerlijke bron van energie en inspiratie. Judith, je gedrevenheid, scherpe blik 
en je nooit aflatende vertrouwen tijdens de laatste maanden waren voor mij van essentieel 
belang.  
 

Stichting Instituut GAK, hartelijk dank voor het vertrouwen in het belang van dit 
onderzoeksproject dat jullie met de subsidie hebben laten blijken.  
 

Graag bedank ik de leden van de promotiecommissie, Prof. dr. J.R. Anema, Dr. U. Bültmann, 
Prof. dr. P.M.G Emmelkamp, Prof. dr. R.J. de Haan, Prof. dr. H.C.W. de Vet en Prof. dr. H.P.C.M. 
van Weert, voor het beoordelen van mijn manuscript en de bereidheid tijdens de aanstaande 
verdediging te opponeren.  
 

Ook wil ik mijn dank uitspreken aan de leden van de begeleidingscommissie in het AMC, voor 
alle inhoudelijke en praktische ondersteuning: G. Frijstein, C.A Moleman, C.J. Bijl en F. Nollet, 
H.P.M.N. van Wersch en A.K. Roelofs.  
 

Mijn dank gaat ook naar de Arbogroep AMC, beste Gerard, beste bedrijfsartsen, jullie 
medewerking was van cruciaal belang voor het slagen van mijn promotietraject. Hartelijk dank 
voor alle energie en tijd die jullie in het onderzoek hebben gestoken en voor de inhoudelijke 
input en feedback over het PMO. 
 

Sarah, jij was mijn steun en toeverlaat tijdens het uitvoeren van de RCT. Ik had jouw oog voor 
detail, je tomeloze energie en je gezelligheid niet willen missen. Jij hebt de tweede helft van 
mijn promotietraject zo veel beter en leuker gemaakt. Dankjewel! 
 

Beste Trimbos collega’s, Eva, Iris, Jolanda, Linda en Odile, de samenwerking met jullie was 
een grote verrijking voor dit onderzoek. Hartelijk dankt voor de leuke en goede samenwerking. 
 

Coronel collega’s, jullie allen wil ik hartelijk danken voor jullie aandeel in de leuke tijd die ik in 
de laatste vier jaar heb gehad. Jullie deuren staan altijd open voor tips en inspiratie, maar ook 
voor de nodige afleiding! Een aantal collega’s wil ik hierbij in het bijzonder noemen: Martijn, 
Maaike, Julitta, Vincent, Inge en Thea. Lieve Sietske, Margot, Marrit, Sarah, Marie-Christine, 
Marieke, Iris, en Willemijn, in de laatste jaren zijn jullie veel meer dan collega’s geweest. De 
vriendschappen met jullie betekenen heel veel voor mij! Dank jullie wel! 
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Beste collega’s van Medische Besliskunde, LUMC, jullie hebben mij in april open als nieuwe 
collega ontvangen. Dank jullie wel daarvoor! Ik geniet van de boeiende en leuke 
onderzoeksomgeving bij jullie en hoop er nog lang deel van uit te maken. 
 

Lieve Selma, Julia, Moritz, Karen, Hannah en Heleanne, onze vriendschappen zijn onmisbaar 
voor mij, door jullie eindeloze betrokkenheid en ondersteuning en natuurlijk door samen te 
genieten van het leven. Weten dat ik altijd op jullie kan vertrouwen is van onschatbare 
waarde. Dank jullie wel! 
 

Beste Dennis, jij was in de afgelopen jaren vaste gast aan de Platanenweg en Drossestraat en 
wij hebben wel en wee gedeeld boven biertjes, kippen en menig spelletje. Dank voor de goede 
vriendschap en natuurlijk voor je creatieve bijdrage aan dit boek!  
 

Beste Arnout, jouw 24/7 service voor taal en ICT en al je goede zorgen in de afgelopen 
maanden waren erg waardevol voor mij. Dankjewel! 
 

Lieve Henk & Rineke, alle gezamenlijke etentjes en goede gesprekken in de afgelopen jaren 
waren een weldaad voor mij en ik hoop dat wij deze traditie nog lang voortzetten. Van harte 
dank voor alles! 
 

Liebe Mama & Lieber Burkhard, Lieber Papa & Liebe Marlies, bei Euch liegt die Basis für alle 
Kraft, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit, die mein Leben so viel schöner und promovieren 
ein Stück leichter machen. Danke für all das was ihr mir (mit auf den Weg) gebt!  
 

Liebe Schwestern, Debora, Janna und Rosa, was wäre das Leben leer und langweilig ohne 
Euch. Danke für Euer Vertrauen, Eure Ehrlichkeit und Eure selbstverständliche und 
unendliche Unterstützung in allen Lebenslagen. Zu wissen dass ihr, Debora und Rosa, am 7. 
September neben mir steht gibt mir die nötige Zuversicht. Danke dafür! 
 

Sicco, jouw grenzeloze en onvoorwaardelijk vertrouwen en steun zijn voor mij onontbeerlijk en 
waren een drijvende kracht voor het afronden van dit onderzoek. Jij maakt mijn leven zo veel 
leuker! Dankjewel! 




