
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Registries of occupational disesases and their use for preventive policy

Spreeuwers, D.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Spreeuwers, D. (2008). Registries of occupational disesases and their use for preventive
policy. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/registries-of-occupational-disesases-and-their-use-for-preventive-policy(d328c17c-7c4d-4b85-af62-5354aeddd529).html


 195

 
Dankwoord 
 
 
Wat heb ik me op de hals gehaald, heb ik regelmatig gedacht.. Naast de drukke baan als directeur 

van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, dat in de afgelopen jaren snel gegroeid is, ook nog 

promoveren. Maar het is gelukt, mede dank zij veel steun van mensen die ik hieronder nog zal 

noemen. Wanneer ik precies gestart ben met promoveren, weet ik eigenlijk niet. Het heeft toch wel 

enige tijd geduurd totdat allerlei initiatieven die ik nam onder de noemer “ik ga promoveren” uiteindelijk 

duidelijk gericht werden op een strak schema om het “boekje” te schrijven. Het leek ook daarna nog 

een langdurig traject te gaan worden, totdat we in september 2007 het besluit namen dat het tijd was 

voor een eindspurt. In de maanden oktober 2007 t/m februari 2008 heb ik de managementtaken voor 

het NCvB op een wat lager pitje gezet en heb bijna dag en nacht geschreven. Dit boekje is het bewijs 

dat deze aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen. 

 

Een aantal mensen wil ik graag bedanken: 

Frank, ik heb genoten van de vele discussies die wij (vooral in het laatste stadium) gehad hebben. Ik 

heb bewondering voor je vermogen tot kritische analyse en dat je telkens nieuwe en onconventionele 

perspectieven weet  te introduceren. Uiteraard stoppen intellectuele discussies niet na het opleveren 

van een boekje en ik hoop dat we dergelijke discussies nog jarenlang kunnen voeren. Het levert in elk 

geval veel stof op tot nieuwe ideeën en initiatieven en ik heb er veel plezier in.. 

Jos, vijf artikeltjes schrijven en een nietje er doorheen, dat was jouw korte samenvatting van 

promoveren. Ik heb veel gehad aan jouw nuchtere en relativerende kijk tijdens het promotieproces. 

Als ik weer eens de discussie met veel enerzijds, anderzijds had geconstrueerd, kreeg ik van jou het 

commentaar dat ik er meer “op los moest timmeren”. Veel dank voor dit commentaar want het 

proefschrift is er veel beter en helderder door geworden. PS: ik kom nog een keer schaatsen in 

Kuopio.. 

Angela, veel dank voor het geduld dat je hebt opgebracht bij bijvoorbeeld het opschonen van de 

databases en het uitvoeren van de analyses (want dat viel niet mee voor zo’n onrustige geest). Mijn 

promotietraject is pas echt goed op gang gekomen toen jij de dagelijkse begeleiding op je nam. Ik heb 

onze overleggen altijd als bijzonder plezierig ervaren en het heeft me gedurende het traject ook 

gemotiveerd. Veel dank daarvoor.. 
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Zoals ik al aangaf, was het promoveren naast een full time baan als directeur een zware opgave. 

Gelukkig heb ik kunnen rekenen op de steun van veel collega’s. Specifiek wil ik graag noemen Yvette, 

Nicole, Marloes, Erwin, Teake, Gert, Annet en Ingrid, die bijgedragen hebben aan één of meerdere 

deelprojecten in het proefschrift. Bert Schadé en Wendela Hingst wil ik bedanken voor de gelegenheid 

die ik kreeg om mij een aantal maanden intensief met het proefschrift bezig te houden, en Teake Pal 

en Annet Lenderink wil ik danken voor het overnemen van een aantal management taken gedurende 

die periode. 

Tenslotte is het onmogelijk een proefschrift te schrijven zonder steun van het thuisfront, familie en 

vrienden. Pa en ma, jullie wil ik danken voor de mogelijkheden en de stimulans die jullie aan ons 

hebben gegeven om ons te kunnen ontplooien. Luuk en Arjan, bij jullie mocht ik eerder de kunst van 

het promoveren afkijken als paranimf. Verder dank ik iedereen die de afgelopen jaren met ons heeft 

meegeleefd en de meeste dank uiteraard aan Ria, Irjan en Rudith voor jullie liefde en het geduld, dat 

jullie opbrengen voor je rusteloze echtgenoot en vader. 

 

Dick 

 

 

 

 

 

 


