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Het is zover… 

Lieve collega’s, wat fijn dat mijn proefschrift straks tussen jullie (toekomstige) 

proefschriften staat. Lieve familie en vrienden, eindelijk is mijn ‘scriptie’ af en ben ik 

‘afgestudeerd’. Zonder de stimulans en hulp van velen op het werk en daarbuiten was 

het mij echter niet gelukt. Graag wil ik diegenen die hebben bijgedragen, bedanken.   

Zonder een lang verhaal nog langer te willen maken (voor zover ik dat kan ☺), begin 

ik bij het begin. Beste Gerard Frijstein, jou bedank ik als eerste, aangezien ik dankzij 

jou het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid heb leren kennen. Jij bracht mij 

in contact met Judith Sluiter voor hulp bij de onderzoeksvaardigheden tijdens mijn 

afstudeerperiode bij de Arbogroep AMC. Judith, bedankt dat jij mij na mijn afstuderen 

hebt aangenomen voor een kort project op de afdeling en mij hebt kennis laten 

maken met een wetenschappelijke wereld waarin ik mij zeer thuis voel. Het korte 

project werd gevolgd door vele, zeer uiteenlopende projecten en heeft uiteindelijk 

geresulteerd in een promotietraject. Fijn dat jij in de laatste periode van dat traject 

wederom betrokken was. Jouw expertise, precisie en gedrevenheid in je werk, 

bewonder ik zeer en ik heb veel van je geleerd. Prof. Monique Frings-Dresen wil ik 

ook graag bedanken voor haar rol in het begin van mijn loopbaan bij het Coronel. 

Dank je wel voor je inzet om mij te ‘behouden’ voor het Coronel, je begeleiding en 

voor de uiteindelijke ‘overdracht’ naar prof. Frank van Dijk bij wie ik kon promoveren. 

Beste Frank, ik beschouw het als een voorrecht dat jij mijn promotor bent. Ik heb 

grote bewondering voor jouw analytisch vermogen, bevlogenheid en inzet. Je staat 

altijd open voor nieuwe ideeën en inzichten en hebt een enorm creatieve geest. 

Bedankt voor je vertrouwen in mij. Zonder jouw hulp, en vooral het kunst- en 

vliegwerk tijdens de laatste weken en dagen voor de deadline, had ik het niet gered.  

Helaas is halverwege het promotietraject mijn tweede promotor, prof. Jos 

Schreinemakers, overleden. Beste Jos, graag had ik je langer willen ‘claimen’ en van je 

expertise en invalshoeken gebruik willen maken bij het schrijven van dit proefschrift. 

De strijd die jij zo ongelooflijk dapper hebt gestreden en helaas moest verliezen, heeft 
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diepe indruk op mij gemaakt. Dank je wel dat ik je heb mogen leren kennen en dat ik 

je van dichtbij heb mogen meemaken. 

Mijn co-promotor Karen Nieuwenhuijsen wil ik graag bedanken voor haar begeleiding 

tijdens mijn promotietraject. Ik was jouw eerste promovendus en weet zeker dat er na 

mij nog velen zullen volgen. Je bent ontzettend goed in je werk: je bent erg slim, 

scherp en straight en weet dat te combineren met een juiste dosis tactiek en humor. 

Als persoon ben je een ontzettend mooi mens! Dank je wel dat ik van je heb mogen 

leren.  

Collega’s die een bijdrage hebben geleverd aan één of meerdere projecten binnen 

mijn promotietraject, wil ik ook graag bedanken. Met name wil ik Einar de Croon, 

Paul Smits en Frans Vlek hier noemen. Bedankt voor jullie expertise en inzet. 

Frederieke Schaafsma, bedankt voor je samenwerking aan het grote EBM project dat 

voor jou de afsluiting en voor mij het begin van een promotietraject was. Uiteraard 

bedank ik alle binnen- en buitenlandse bedrijfsartsen die hebben deelgenomen aan de 

diverse onderzoeken hartelijk voor hun medewerking. Zonder praktijk geen 

wetenschap! Sarah Dijkink en Nadine van Dijk, bedankt voor jullie assistentie bij het 

EBM project. Kumar Jamdagni, bedankt voor je flexibiliteit en goede en snelle 

correcties bij de laatste haastklussen. 

De collega’s van het Coronel wil ik bedanken voor hun betrokkenheid, hulp en 

bovenal bijdrage aan de gezelligheid. Jullie maakten dat ik geen dag met tegenzin op 

het Coronel heb gezeten. Vooral Eline, Ivo, Karen, Vincent en Stefano ga ik missen als 

collega´s. En voor iedereen die nog bezig is aan zijn of haar proefschrift: het is echt 

een eitje!  

Vrienden, graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om te zeggen hoe blij ik met 

jullie ben. Dank jullie wel voor jullie betrokkenheid en lieve berichtjes tijdens mijn 

promotietraject. Lieve Ilse, ondanks dat onze levens verschillen, zijn wij nog altijd 

vriendinnen. Ik ben supertrots op jou en ben blij dat je nog altijd in mijn leven bent. 

Lieve Kunti, dank je dat ik, zeker tijdens de eindfase, ’s avonds bij jou mocht 

aanschuiven voor een hapje, een drankje en een gesprek. Jouw medeleven heb ik zeer 
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gewaardeerd. Lieve Tatjana, wat heerlijk dat ik samen met jou zo kan genieten van de 

geneugten van het leven. Lieve Branko, dank je wel voor al je hulp bij het ontwerpen 

en opmaken van de voorkant van dit proefschrift. Super! Ook Anne, Ingrid en Salomé, 

die ik minder vaak zie, fijn dat jullie er zijn. 

Paranimfen, dank jullie wel dat jullie mij bij de laatste proeve in dit traject willen 

bijstaan. Jullie zijn mij allebei heel dierbaar. Het was vast niet voor niets dat we twee 

jaar geleden een hotelkamer deelden in Milaan. Lieve Nienke, bijna 10 jaar zijn wij 

vriendinnen en ik wil niet meer zonder je! Lieve Eline, mijn allerliefste collega met wie 

ik de afgelopen jaren de meeste tijd heb doorgebracht. Wat ben ik daar blij om!  

Familie, ik ben blij een ‘Hugenholtz’ te zijn en wat een luxe om deel te mogen 

uitmaken van de familie Sewgobind & co. Zonder de Surinaamse en Hindoestaanse 

gezelligheid, het eten, drinken en dansen zou het leven een stuk onaangenamer zijn.  

Lieve mamsa en papsa, helaas is het voor jullie bij één kind gebleven, maar wat ben 

ik trots en blij dat ik dat ben. Dank jullie wel voor alle ruimte en steun die jullie mij 

mijn hele leven hebben gegeven om mij te kunnen laten worden en zijn wie ik ben. Ik 

ben een blij en gelukkig mens, dus volgens mij hebben jullie een prima klus geklaard!  

Lieve Tjomme, twee jaar geleden hebben wij elkaar ontmoet op een promotiefeestje. 

Ik heb nog geprobeerd weg te lopen, maar gelukkig is dat niet gelukt en sta jij straks 

met mij op mijn promotiefeestje. Dank je wel voor je grenzeloze liefde, je 

onvoorwaardelijke steun en je tomeloze energie. Jij maakt mij blij.  

Had ik al gezegd hoeveel ik van je hou? .... Minstens!  
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