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Dankwoord 
 
Sinds jaren had ik al de wens om onderzoek te combineren met 

mijn dagelijks werk als verzekeringsarts. De combinatie van werken in de 
praktijk en het verrichten van promotieonderzoek heb ik als een voorrecht 
ervaren. Afgelopen jaren heb ik met veel plezier wetenschappelijke 
kennis kunnen opdoen, artikelen mogen schrijven en heb veel leerzame 
ervaringen meegemaakt. Ik heb genoten van mijn deelname aan 
wetenschappelijke (nationale en internationale) cursussen en veel 
wetenschappelijke contacten gelegd. Maar zoals elk onderzoek, kende 
ook mijn onderzoek vele ups en downs. Ik heb ervaren dat onderzoek 
doen, ondanks de beste planning en voorzorg, vaak niet conform de 
planning verloopt door allerlei (moeilijk beïnvloedbare en niet- 
beïnvloedbare) externe factoren. Bijvoorbeeld het verzamelen van 
voldoende deelnemers voor de verschillende studies in dit proefschrift 
bleek een langdurige en moeizame onderneming die mijn geduld en 
doorzettingsvermogen herhaaldelijk op de proef stelde. Maar uiteindelijk 
is het resultaat de moeite waard. Nu ben ik aangekomen bij het laatste 
onderdeel van mijn proefschrift, het schrijven van het dankwoord. 

 
Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de 

totstandkoming van dit proefschrift. Ook bedank ik iedereen voor de 
leuke en leerzame tijd die ik de afgelopen jaren heb gehad. Veel mensen 
hebben op directe of indirecte manier, een steentje daaraan bij gedragen. 
Een aantal mensen wil ik in het bijzonder noemen. 

 
Allereerst het begeleidingsteam van het Coronel Instituut voor 

Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum, dat 
gestart is met wisselende begeleiders, en aan het eind van het 
promotietraject uit een sterk team van drie hoogleraren bestond. 

 
Prof. dr. Monique Frings-Dresen, mijn promotor.  
Beste Monique, ik ben dankbaar dat ik bij het Coronel Instituut 

onderzoek heb kunnen doen. Ik heb op verschillende terreinen van je 
geleerd. Je begeleidingsmethode om mij zelf alles te laten uitdenken, 
uitzoeken, uitwerken, en creëren, is leerzaam gebleken. Zo heb ik de 
gelegenheid gehad om me te verdiepen in zeer diverse onderwerpen en 
zo aan mijn behoefte aan inhoudelijke verdieping kunnen voldoen. 
Bedankt hiervoor en ook voor de leerzame, pittige wetenschappelijke 
discussies. Ik deel jouw mening dat “kwaliteit voorop staat” en ook dat “ 
kwaliteit nu eenmaal tijd kost”. Daarom was je kritische 
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wetenschappelijke feedback waardevol om mijn werk steeds te kunnen 
verbeteren.  

 
Prof. dr. Judith Sluiter, mijn co-promotor.  
Beste Judith, bedankt voor je begeleiding, nuttige input en 

feedback. Met jouw sterke expertise op het gebied van Arbeid en 
Gezondheid en gedrevenheid had ik jouw benoeming als hoogleraar al 
geruime tijd verwacht. Erg leuk dat je nog net voor mijn promotie tot 
hoogleraar bent benoemd, van harte gefeliciteerd met je benoeming! 

 
Prof. dr. Haije Wind, mijn co-promotor.  
Beste Haije, jij kwam in een later stadium in het onderzoeksteam, 

toen jij zelf nog als junioronderzoeker bezig was met je eigen proefschrift. 
Bedankt voor je inbreng, adviezen en nuchtere, pragmatische 
benadering. Veel succes met je lopende en toekomstige projecten in de 
verzekeringsgeneeskunde. 

 
De leden van de leescommissie, Prof.dr. P.R. de Jong, Prof dr. 

N.S. Klazinga, Prof.dr. J.A.Knottnerus, Prof.dr.D.L. Willems, Dr. J. 
Welmers, bedank ik voor hun inspanning, het kritisch lezen en 
beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid om zitting te nemen in 
mijn promotiecommissie. 

 
Dr. Jan Hoving, senior-onderzoeker. Beste Jan, jij was een van 

mijn eerste begeleiders aan het begin van dit project. Bedankt voor het 
delen van jouw wetenschappelijke kennis, praktische tips en jouw 
motiverende houding in diverse stadia van dit promotietraject.  

 
Prof. dr. Frank van Dijk. Beste Frank, bedankt voor je nuttige 

adviezen, en voor de prettige samenwerking bij het tot stand brengen van 
het spaanstalige EBM-boek “¿Cómo buscar la evidencia en las fuentes 
de internet?”. Veel succes met je belangrijke missie van het verspreiden 
van wetenschappelijke kennis over Arbeid en Gezondheid op 
internationaal niveau. Ik vond het een genoegen om een bijdrage te 
leveren aan zo’n relevant internationaal project.  

 
Het UWV bedank ik voor het mogelijk maken van mijn 

promotietraject. Ik waardeer het zeer dat UWV op deze wijze een 
relevante bijdrage levert aan de academische vorming van 
verzekeringsartsen. 
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Diederike Holtkamp, onderzoekscoördinator van het KCVG, 
bedankt voor je tijd en moeite en voor de ondersteuning bij het regelen 
van allerlei zaken die speelden rond het promotietraject, 

 
Verder wil ik alle mensen bedanken die aan de verschillende 

studies in dit proefschrift hebben deelgenomen: 
-WIA- cliënten,  
-Re-integratie consulenten werkzaam bij verschillende  
re-integratiebedrijven,  
-Collegae verzekeringsartsen werkzaam bij WIA-afdelingen  
van UWV-kantoren in alle regio’s.  
Dit promotieonderzoek was zonder hun bijdrage niet mogelijk 

geweest. 
 
Babs Faber, onderzoeksassistente van het KCVG, bedankt voor de 

assistentie in het laatste onderdeel van mijn promotietraject. Je hulp was 
onmisbaar bij de werving van deelnemers aan de implementatiestudie. 

 
Mijn collegae en ex-collegae van het Coronel Instituut voor Arbeid 

en Gezondheid en van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde, 
voor de goede samenwerking en inspirerende onderzoekssfeer de 
afgelopen jaren. 

 
De collegae onderzoekers van de Doctoral School in Disability 

Research in Parijs en van het Comité Organisateur Handicap, voor de 
verrijkende internationale samenwerking. Merci beacoup pour tout. 

 
Mijn collega’s van UWV Rotterdam, voor de interesse in de 

vorderingen van mijn onderzoek, in het bijzonder: Annette de Wind, Hans 
Nieuwenhuizen, Nicole de Does, Hilda Schaap. 

 
Mijn ouders, die mijn interesse in de wetenschap altijd hebben 

gestimuleerd. Gracias por ser mi mejor ejemplo. 
 
Mijn familie en vrienden, voor alle gezellige en sociale momenten 

als afwisseling naast het werk. 
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Daarnaast wil ik natuurlijk ook het thuisfront bedanken: Roland, 
bedankt voor je grote interesse in mijn onderzoek, jouw aanmoediging en 
steun. Jacqueline en Ilona, bedankt voor jullie enthousiasme over mijn 
beslissing om 3 dagen per week in Amsterdam promotieonderzoek te 
doen. Veel mensen hebben mij gevraagd hoe ik dit allemaal zo goed kon 
regelen. Het is allemaal goed gelukt. Afgelopen jaren hebben jullie ook 
veel successen geboekt. Ilona bedankt voor je artistieke ontwerp van de 
omslag van mijn proefschrift. Jacqueline bedankt voor je enthousiaste 
betrokkenheid bij verschillende zaken rond de promotie, erg leuk dat je 
mijn paranimf wilt zijn. 

 
Het was een erg leerzame periode, maar er valt altijd nog heel veel 

te leren. 
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