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Dankwoord 

Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder belangrijke bijdragen van 

anderen. Heel veel mensen zijn de afgelopen jaren op allerlei verschillende manieren bij 

dit werk betrokken geweest. Op deze plaats wil ik iedereen daar heel erg voor bedanken. 

In het bijzonder wil ik de volgende mensen noemen: 

Mijn promotoren Karien Stronks en Marie-Louise Essink-Bot. Dank voor jullie 

vertrouwen en dat ik door onze samenwerking in de gelegenheid ben geweest om veel 

van jullie te leren. 

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. Walter Devillé, prof. dr. Robbert 

Huijsman, prof. dr. David Ingleby, prof. dr. Debbie Jaarsma en dr. Maria van den 

Muijsenbergh: veel dank voor het lezen en het beoordelen van het manuscript. 

Mijn paranimfen Majda Lamkaddem en Lisette Mulder-Seeleman: fijn dat jullie naast 

mij willen staan (en mijn paniekmails wilden beantwoorden…).  

Alle co-auteurs voor hun belangrijke bijdragen aan de kwaliteit van de artikelen en 

de fijne samenwerking. 

Alle deelnemers aan de studies: voor de tijd die u heeft vrijgemaakt om vragen te 

beantwoorden en mij een kijkje in uw leefwereld te geven. 

Alle collega’s van de afdeling Sociale Geneeskunde, voor de uitwisseling van 

onderzoekservaringen en natuurlijk voor jullie gezelligheid. In het bijzonder wil ik mijn 

(oud) kamergenoten noemen, Jeanine Suurmond, Karen Hosper, Melanie Schmidt, 

Mirjam Fransen, en Majda Lamkaddem omdat het zo belangrijk is om naast werk ook 

persoonlijk dingen te kunnen delen. Ines, dit geldt ook voor jou. 

De leden van de NVMO-werkgroep Diversiteit voor de waardevolle uitwisseling van 

ervaringen in onderwijs over diversiteit. 

ZonMw, GGD Nederland en het Longfonds (voorheen Astmafonds) voor de 

financiële ondersteuning van de projecten die ten grondslag liggen aan dit proefschrift. 

Kim Rauwerdink voor het ontwerp van de omslag. 

Mijn vrienden, familie en schoonfamilie, voor jullie betrokkenheid en gezelligheid. 

Mijn ouders, voor jullie onvoorwaardelijke steun. 

Robert, Sietse en Koen: fijn dat jullie in mijn leven zijn! (het rijmt dus het is waar, 

toch Sietse en Koen?)


