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Dankwoord
Nu het moment is aangebroken om een dankwoord te schrijven, laat ik de afgelopen jaren nog eens 
de revue passeren. Er zijn mij vele waardevolle momenten en herinneringen bijgebleven, waaronder 
de dag dat ik binnenstapte bij het RIVM, de plezierige samenwerking met mijn collega’s, de mooie 
gemaakte reizen, het huwelijk met Natalie in Zwitserland, de geboorte van ons zoontje Viggo en op 
dit moment het afronden van mijn proefschrift. 
Op één van de reizen heb ik samen met Natalie en twee Chileense berggidsen de Villaricca vulkaan 
(Chili, september 2005) beklommen. De beklimming, waaronder het afzien, het doorzettingsvermo-
gen, het (moeten) vertrouwen op de berggidsen en het uiteindelijk bereiken van de top, zijn mij erg 
bijgebleven. Hieraan terugdenkend zijn er veel parallellen met mijn promotietraject. Elementen als 
het ‘afzien’, het tonen van doorzettingsvermogen en het vertrouwen op jezelf en anderen spelen 
ook hier een relevante rol. Analoog aan de beklimming van de Villaricca vulkaan, realiseer ik me dat 
ik mijn proefschrift niet had kunnen afronden zonder de hulp van anderen. Daarom wil ik op deze 
plek een aantal mensen bedanken, die direct of indirect hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
van mijn proefschrift. 

Allereerst wil ik mijn promotor prof.dr. G.A.M. van den Bos en copromotor dr. C.A. Baan bedanken. 
Beste Trudi, ik wil je bedanken voor de manier waarop jij mij begeleid hebt in de afgelopen jaren. 
Ik heb onze samenwerking, die verder ging dan alleen dit proefschrift, als zeer prettig ervaren.  
De gesprekken die wij hadden waren altijd zeer stimulerend en leerzaam. Op minutieuze wijze 
heb je keer op keer mijn conceptteksten doorgenomen om daarin jouw kennis en inzichten op het  
gebied van chronische ziekten te verweven. Dit alles heeft sterk bijgedragen aan de kwaliteit van dit 
proefschrift. Dank voor het vertrouwen en de energie die je in mij gestoken hebt.
Beste Caroline, de ruimte die ik van jou heb gekregen was voor mij de ideale plek om mijzelf te 
leren kennen en te ontwikkelen als onderzoeker. Jouw begeleiding en geduld heb ik als bijzon-
der ervaren. De manier waarop jij structuur aanbracht in mijn teksten, deze verder aanscherpte,  
en vervolgens verankerde in de (inter)nationale literatuur leidden steeds weer tot een verbetering 
van de artikelen in dit proefschrift. Door jou ben ik gegroeid als onderzoeker en heb ik geleerd om 
de zaken die in mijn hoofd zitten gestructureerd op papier te krijgen. De kansen en verantwoorde-
lijkheden die jij mij hebt gegeven heb ik als zeer positief ervaren. 

Op deze plek wil ik ook het RIVM bedanken voor de mogelijkheid die mij geboden is om  
mijn proefschrift te kunnen schrijven. Ik denk hierbij aan dr.ir. H.A.. Smit (labhoofd PZO) en  
prof.dr. G.P. Westert (plv. labhoofd PZO). Beste Jet en Gert, hartelijk dank voor het scheppen van 
deze randvoorwaarden, want zonder deze randvoorwaarden was er helemaal geen proefschrift. 
Daarnaast wil ik Gert bedanken voor de kritische commentaren op mijn artikelen. Jij distilleerde de 
kernboodschap uit mijn conceptteksten en gaf deze een plaats binnen de wetenschappelijke en 
politieke arena.
 
Ook een woord van dank voor de overige coauteurs van de in dit proefschrift opgenomen  
artikelen (in alfabetische volgorde): dr. A.J.H.A. Ament, dr. S.M.A.A. Evers, ir. M.L.L. van Genugten, 
dr. J.B.F. Hutten, dr. J.C. Jager, prof.dr. F.G. Schellevis.
André Ament, dankzij jou ben ik in 1999 als stagiair bij het RIVM terechtgekomen. De verschillende 
artikelen in dit proefschrift zijn het bewijs van een langdurige en vruchtbare samenwerking. Jouw kriti-
sche commentaren op de conceptteksten leidden keer op keer tot een inhoudelijke verbeterslag. 
Silvia Evers, jouw bijdrage aan dit proefschrift is zeer groot, gezien de verschillende artikelen die uit 
onze samenwerking zijn voortgekomen. Jij hebt mij laten zien hoe een ‘systematic review’ daadwerkelijk 
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systematisch wordt uitgevoerd. De onverstoorbare manier waarop wij stapels artikelen tot in detail 
hebben doorgeworsteld en verwerkt, hebben mij gevormd.
Marianne van Genugten, ook jij hebt een zeer grote bijdrage aan dit proefschrift geleverd, alhoewel 
je de afgelopen jaren niet meer aan het RIVM verbonden was. Bedankt voor al jouw lessen over het 
RIVM Chronisch Ziekten Model en de eerste stappen in het doen van onderzoek. 
Jack Hutten, dank voor je kritische blikken en commentaren tijdens de pilot van het koppelingspro-
ject. Dit project vormt de basis voor een groot deel van dit proefschrift. 
Hans Jager, jij was mijn stagebegeleider van het allereerste uur. Vlak voor jouw pensionering heb jij 
mij aangezet om de stap richting een promotietraject te maken. Bij deze dank hiervoor. 
Francois Schellevis, jouw vermogen om de zwakke plekken van mijn artikelen bloot te leggen heeft 
mij een enkele keer bijna tot wanhoop gedreven. Gelukkig was jij niet alleen in staat om de zwakke 
plek aan te geven, maar gaf je ook de oplossing(srichting) mee. Het uiteindelijke resultaat is er  
alleen maar beter van geworden. Dank hiervoor.

De leden van de promotiecommissie, prof.dr. R.J. de Haan, prof.dr. E. Schadé, prof.dr. F.G. Schellevis, 
prof.dr. R.P. Stolk, prof.dr. M. Vermeulen, wil ik bedanken voor het beoordelen van mijn manuscipt.

Ook wil ik een aantal collega’s bedanken die hebben bijgedragen aan mijn proefschrift (ook in alfa-
betische volgorde): dr. P.H.M. van Baal, drs. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen en drs. L.C.M. Limburg. 
Pieter van Baal, alhoewel jij niet direct betrokken was bij mijn proefschrift waren onze discussies een 
aangename ´break´. Deze talloze conversaties over de meest uiteenlopende onderwerpen hebben 
mij geleerd dat je van veel zaken verstand hebt. Helaas behoort voetbal daar niet toe. Desondanks 
hoop ik dat we onze boeiende discussies nog lang mogen voortzetten. 
Monique Jacobs, als kamergenoot heb jij mij wellicht het meest horen zuchten van allemaal. Ik wil je 
bedanken voor het becommentariëren van mijn stukken en het meedenken over ‘van alles en nog 
wat’. Dit ‘klankborden’ op kamer G9.028 heeft mij zelden in de foute richting gedreven. 
Wien Limburg, ik wil je bedanken voor het redigeren van mijn soms manke Engels. Tevens dank voor 
het aanhoren van mijn talloze frustraties over tal van onderwerpen. 
Daarnaast wil ik mijn overige PZO-collega’s bedanken. Ik ben bij jullie vaak gevraagd, maar vaker 
ongevraagd, binnengevallen. Jullie deur stond altijd open. Boukje Baak, Carolien van den Brink, 
Mariël Droomers, Mieneke Kooistra, Mattijs Lambooij, Susan Picavet, Wanda Vos, Ardine de Wit, 
bedankt en excuses voor de ‘improductieve’ uurtjes die ik jullie heb bezorgd.

Daarnaast een woord van dank aan mijn vrienden(kring) die tot op het eind interesse hebben getoond 
in mijn proefschrift. Twee van hen wil ik apart noemen: Jan-Willem Rozendaal en Ronald Hoogenraat. 
Bedankt voor het ontwerp en de opmaak van mijn proefschrift. Het resultaat is prachtig geworden!

Ik wil hierbij ook mijn (schoon)ouders en (schoon)familie bedanken. De manier waarop jullie ons steu-
nen, doet mij en Natalie (en Viggo) veel goeds. Dank hiervoor. Voor één specifiek punt wil ik jullie bij 
uitstek bedanken. Hoewel jullie geïnteresseerd bleven en meeleefden, konden jullie het opbrengen 
om niet bij iedere gelegenheid naar mijn proefschrift te informeren en te vragen wanneer dit nou 
(eindelijk) eens af zou zijn. Inmiddels kan ik de vraag beantwoorden: ja, mijn proefschrift is af.
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Ik wil eindigen met degenen met wie eigenlijk alles begint: Natalie en sinds anderhalf jaar Viggo. 
Natalie, mijn keuze om te gaan promoveren heeft ook voor jou vele gevolgen gehad, zeker na de 
geboorte van Viggo. Nooit heb ik hierover van jou een wanklank gehoord, sterker nog jij stimu-
leerde en ondersteunde mij waar je maar kon. Je was misschien nog wel vastberadener dan ikzelf. 
Jij creëerde een stabiel thuisfront, zodat ik zonder zorgen kon werken. Ik ben er trots op dat jij mijn 
vrouw bent en hoop dat wij in de toekomst nog veel mooie dingen mogen beleven. 
Als allerlaatste Viggo, ik ben best een beetje trots dat ik dit proefschrift heb afgerond. Maar echt 
trots, dat ben ik op jou!
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