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Dankwoord

De ruim 200 bladzijden waaruit dit proefschrift bestaat, zouden zeker niet op papier hebben 
gestaan zonder de bijdrage van velen. Het is maar de vraag of ik in slechts 2 pagina’s mijn 
dank voldoende onder woorden kan brengen. Het is in ieder geval nu de hoogste tijd om 
iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift, de 
volgende personen in het bijzonder:

Beste promotor, Monique, en co-promotores, Judith en Henk, jullie bedank ik als eerste. Jullie 
schreven het onderzoeksvoorstel om een beroepspecifiek preventief medisch onderzoek 
voor werknemers in de bouw te ontwikkelen. Hartelijk dank voor jullie vertrouwen in mij en 
voor de mogelijkheid die jullie mij hebben geboden om dit onderzoek uit te voeren. Ik heb 
genoten van mijn promotietraject en wil jullie bedanken voor jullie inspanningen voor het 
onderzoek: de 188 wekelijkse werkoverleggen, het lezen, het meedenken, het geven van 
op- en aanmerkingen en de suggesties voor verbetering. Wat heb ik veel van jullie geleerd! 
Geen moment van mijn promotietraject is onbenut gebleven en tot het allerlaatste moment 
hebben jullie mij scherp gehouden. Daarnaast wil ik jullie bedanken voor jullie interesse en 
betrokkenheid.

Graag bedank ik ook alle leden van de leescommissie: Prof. Dr. P. Bakker, Prof. Dr. P. Bossuyt, 
Prof. Dr. M. Jaspers, Prof. Dr. W. van Rhenen en Dr. J. Warning voor het beoordelen van mijn 
manuscript en de bereidheid tijdens de aanstaande verdediging te opponeren. 

Alle deelnemers aan het onderzoek en iedereen die heeft bijgedragen aan het uitvoeren van 
het onderzoek: bedankt! Cor, bedankt voor jouw betrokkenheid tijdens de eerste jaren van 
het onderzoek en jouw visie op de bedrijfsgeneeskunde voor werknemers in de bouw. Frans, 
bedankt voor het –supersnel– aanleveren van de gegevens voor de vragenlijstonderzoeken 
en studies. In het bijzonder bedank ik van ArboUnie: Nico Zwakman, Henny Bastiaansen en 
Paulien Hokke, bedankt voor jullie inspanningen en organisatievermogen om de uitvoering 
en planning van de PMO’s in goede banen te leiden. Stefaan, Joep, Maurice, dank voor 
het meedenken en jullie medewerking bij het testen en uitvoeren van de fysieke testen. 
Monique, Kees, Sjaak, Francis, dank voor jullie bijdrage bij het uitvoeren van de consulten 
voor de PMO´s. Helmie, Andrina, Charlotte, Ingrid, dank voor jullie bijdrage. 

Coronel collega´s, jullie wil ik allen hartelijk danken voor jullie aandeel in de fijne tijd die ik 
4,5 jaar op het Coronel heb gehad. Dank voor de leuke en leerzame momenten. Vincent, 
beste kamergenoot en paranimf, speciale woorden van dank richt ik aan jou. Wat ben jij 
goed in beren en beertjes afschieten! Verder weet je als geen ander dat er meer is dan werk, 
en dat kunnen sporten (en in het bijzonder hardlopen) niet altijd vanzelfsprekend is. Dank 
voor je belangstelling, luisterend oor en relativerende woorden! Merci pour ta participation, 
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ton intéressement, ton oreille attentive et tes paroles revalorisantes! Moi aussi j’aime me 
projeter dans le futur. Mes sincères remerciements pour ton étroite collaboration dans nos 
projets actuels ainsi que pour nos prochaines initiatives communes.

Ook buiten de onderzoekssfeer wil ik mensen bedanken, omdat jullie zorgen voor de nodige 
inspiratie buiten mijn promotie-onderzoek. David, bedankt voor de recente kans die jij me 
hebt gegeven om in Eindhoven, Nederland en omstreken jouw Slimlopen over te mogen 
nemen. Ik hoop dat je nauw betrokken blijft bij alle Slimlopen-activiteiten, ik waardeer jouw 
visie enorm. Dik, bedankt voor alle gezellige hardloopkilometers in Nederland, Limburg en 
Marokko! Claudia, Christel, bedankt voor jullie –helaas veel te weinig!– gezellige wandeluitjes. 
Femke, bedankt voor je interesse in mijn onderzoek en je geduld. Vanaf nu gaan we vaker 
paardrijden hoor! Froukje, bedankt dat jij mijn paranimf wilt zijn. Constance, dank voor alle 
wekelijkse pilates-uurtjes, waardoor ook mijn rug het promotie-onderzoek heeft kunnen 
volhouden. Mede-cursisten wetenschapsjournalistiek, Sander, dank voor de zinvolle, leuke 
en inspirerende zaterdagen tijdens deze laatste weken van dit promotietraject.

Michael, jij verdient een speciale plaats in dit dankwoord. Dankjewel dat jij in mijn leven 
bent en dat ik met jou zoveel kan delen: of het nou werk, werk-werk, hardlopen of vakantie 
is, ik kijk uit naar onze momenten samen.

Lieve familie: pappa, mamma & Sverre, dank voor jullie steun. Al jaren zijn jullie voor mij 
een rustpunt in momenten van drukte. Het wandelen, kajakken, de uitjes en de vakanties 
waardeer ik enorm. Mamma, dank voor jouw zeer nauwkeurige nakijkwerk bij het druk-
klaar maken van het manuscript. Lieve Karina, je bent misschien wel het eerste paardie dat 
in een dankwoord wordt genoemd: bedankt voor al die uren plezier naast mijn werk en 
naast het hardlopen, eerst dichtbij huis en nu in Leende.




