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Dan nu het laatste deel van dit proefschrift, dat misschien wel vaak als eerst gelezen 

wordt. Hierin wil ik degenen bedanken die bijgedragen hebben aan de totstandkoming en 

de volbrenging van dit proefschrift.  

 

Allereerst gaat mijn dank uit naar Judith Sluiter en Monique Frings-Dresen, mijn 

promotoren. Jullie hebben mij begeleid bij verschillende projecten binnen het Coronel 

Instituut voor Arbeid en Gezondheid en zagen kansen om hier een promotietraject voor 

mij van te maken. Ik wil jullie ontzettend graag bedanken voor deze kans en het 

vertrouwen dat jullie in mij gesteld hebben. Tevens wil ik jullie bedanken voor de ruimte 

die ik gekregen heb om dit promotietraject parttime uit te voeren, zodat ik mijn werk in de 

praktijk als ergotherapeut kon blijven uitvoeren. 

De combinatie van jullie beiden als begeleiders heb ik als erg prettig ervaren. Beste 

Judith, jij was degene die tot in details wist waar mijn teksten over gingen en kon mij hele 

concrete aanwijzingen geven ten aanzien van nieuwe invalshoeken en relevante literatuur. 

Het is bijzonder om te zien hoe goed je jezelf op de hoogte houdt van de nieuwste 

ontwikkelingen en bevindingen. Daarnaast maakte je vele tekstuele aanpassingen, 

waardoor teksten leesbaarder en begrijpelijker werden. Beste Monique, jij was degene die 

de grote lijnen in de gaten hield en her en der een algemene opmerking plaatste, zoals 

‘Wat is nou je boodschap?’ en ‘Wat bedoel je?’. Door boven het stuk te gaan staan wist je 

mij te motiveren om kritisch na te denken over het hoe en waarom van het grotere 

geheel. Beiden daagden jullie mij tijdens de overlegmomenten uit om verder te denken 

dan ik deed. Bedankt! 

 

Graag bedank ik de promotiecommissie, Prof. dr. A. Abu-Hanna, Prof. dr. M.L. Essink-Bot, 

Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Prof. dr. ir. T. Smid, Prof. dr. A.E.M. van Vianen, voor de tijd 

die zij vrijgemaakt hebben om mijn proefschrift te lezen en te beoordelen en hun 

bereidheid om te opponeren tijdens de verdediging van dit proefschrift.  

 

Zonder de vraag voor onderzoek uit de praktijk, en daarbij de inzet van de betrokken 

partijen, was dit onderzoek niet mogelijk geweest.  

Allereerst wil ik de betrokkenen van de beschutte werkplaats Mariasteen in België 

bedanken voor hun warme ontvangst en medewerking binnen het onderzoek naar de 

balans tussen arbeidscapaciteiten en functie-eisen. De splinternieuwe gastenkamers en de 

vriendelijke sfeer binnen het team zijn mij bijgebleven en maakte het verblijf erg 



Summary 

  217 

aangenaam. Het was leuk om mee te mogen lopen in de praktijk, wat mij misschien wel 

een extra duwtje heeft gegeven om naast onderzoeker ook ergotherapeut te worden.  

Ook wil ik de begeleidingscommissie van de projecten bij de NS bedanken, 

bestaande uit leden van de NS en de vakbond FNV. Tevens wil ik alle medewerkers en 

onderzoeksdeelnemers bedanken die de praktische uitvoering van het onderzoek mogelijk 

maakten. De observaties op de werkplekken waren erg leuk en leerzaam. 

Hoewel ik persoonlijk niet veel contact heb gehad met de Health and Safety 

Executive (HSE) te Engeland, wil ik hen bedanken voor de financiële steun voor het 

onderzoek naar de diagnostische nauwkeurigheid van zelfrapportage van 

werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Tevens wil ik collega Annet bedanken voor de 

prettige samenwerking tijdens dit project. 

 

In de jaren dat ik werkzaam ben geweest bij het Coronel Instituut heb ik veel 

kamergenootjes versleten, die ik graag allen wil bedanken.  

Allereerst heb ik vele uren doorgebracht met Lucinda. Jij was degene die mij 

enthousiasmeerde om bij het Coronel Instituut te komen werken (‘je kunt zelfs gratis 

koffie tappen!’). Naast het delen van een werkplek (‘het computerhok’), deelden we ook 

dezelfde studie en etage in onze studentenflat, waar we de deur bij elkaar platliepen. 

Daarnaast brachten we vele uren samen door tijdens ons verblijf in België, waar we het 

onderzoek bij Mariasteen uitvoerden. Lucinda, ik wil je bedanken voor alle momenten 

waarop we keihard hebben gewerkt, maar ook voor alle gezellige momenten die we 

hebben gehad, en nu nog steeds hebben. Ik hoop dat dit zo zal blijven!  

Vervolgens kreeg ik een ‘echte’ kamer, waar ik afwisselend samenwerkte met 

Martijn, Daan, Steven en Lucinda. Deze kamer werd daarna mijn vaste werkplek samen 

met Martijn; ik herinner me jouw harde aanstekelijke lach, maar ook de onschuldige flirt 

met de telefoniste die je steeds aan de lijn kreeg als je naar een buitenlijn wilde bellen. Ik 

wil je bedanken voor de open en prettige werksfeer!  

Daarna mocht ik voor een korte periode een kamer delen met Paul Kuijer, die mij 

tevens begeleid heeft bij het schrijven van mijn Bachelor scriptie en Master thesis. Jouw 

eeuwige opgewektheid en positieve instelling maken je een prettige begeleider en 

collega!  

Tijdens het half jaar dat ik een project uitvoerde voor het KCVG deelde ik mijn kamer met 

Babs. Jij kunt soms zo ontzettend grappig uit de hoek komen! Heerlijk! 

Tot slot kon ik mijn promotietraject afronden in de kamer met Merel. Het was fijn 

om zo nu en dan even met je te kunnen spuien over de moeilijkheden die ik tegenkwam 
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tijdens het schrijven van dit proefschrift, maar ook het bespreken van de avond- en 

weekend plannen gaf vaak even een moment van ontspanning. Daarnaast waren ons 

dagelijkse loopje richting ‘de Appie’ en de melige e-mailwisselingen met collega’s Anne-

Claire en Babs welkome afwisselingen op het harde werken.  

Ook alle overige (oud-)collega’s van het Coronel Instituut wil ik bedanken voor de 

leuke gesprekken tijdens de lunch en borrels, waarbij in het bijzonder Sarah, Marie-

Christine, Sietske, Marieke, Judith van Velzen, Julitta en Priscilla. 

 

In dit proefschrift wil ik ook mijn dierbare familie en vrienden bedanken, voor het feit dat 

ze onderdeel van mijn leven vormen. De ontspannende en gezellige momenten die ik met 

jullie beleef, zijn een prettige afwisseling op het werkende leven. In het bijzonder wil ik 

mijn ouders bedanken. Pap, jij maakt praktisch alles mogelijk. Ik hoef je maar te bellen 

met een probleem, en je hebt de oplossing al geregeld. Mam, jij toont altijd interesse in 

wat ik doe en hebt vertrouwen in mijn kunnen. Ook mijn zussen, schoonouders en 

schoonfamilie wil ik bedanken voor de warme thuishaven die ik heb. 

 Vriendinnetjes Tessa en Judith bedank ik in het bijzonder voor de sterke band die 

wij hebben en waarvan ik zeker weet dat we die ook houden. Ik kan bij jullie terecht voor 

serieuze gesprekken, maar ook voor een hoop lol en gezelligheid. Voor de wekelijkse 

sportieve en ontspannende momenten wil ik mijn atletiekgenootjes bedanken.  

 

Tot slot wil ik Gerben bedanken, die ik sinds 2013 mijn man mag noemen. Je relativerende 

woorden als ik ergens onvrede over had of een kleine tegenslag had deden mij vaak weer 

tot bedaren komen. Jij weet de ‘onrust in mijn hoofd’ vaak te verminderen door je 

ontspannen en nuchtere houding. Lieve Gerben, ik hoor bij jou. 


