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DankwoordDankwoord

Dhr. Sjaak de Gouw, ik wil je bedanken voor het vertrouwen en de mogelijkheid die je me 
hebt gegeven om de aller eerste pilot in jouw GGD in Leiden uit te voeren. Die studie heeft 
veel betekend voor de studies in dit proefschrift. 

Alle organisaties en medewerkers in de publieke gezondheidszorg die meegewerkt 
hebben aan de onderzoeken. Zonder alle medewerking van de organisaties én de 
medewerkers was er geen proefschrift geweest. 

Mijn collega’s van de afdeling sociale geneeskunde en in het bijzonder met ex-kamergenoten: 
Mirjam, Conny en Majda, Boukje en het secretariaat: Noor, Nita en Henriette. 

De collega’s van de NSPOH. Bij de NSPOH is de inspiratie ontstaan voor het onderzoeken 
van de public health workforce.

De leden van de NPHF werkgroep Beroepskrachtenplanning, voor de feedback op de 
onderzoeksresultaten en input vanuit de praktijk.

Het Zorginstituut Nederland, in het bijzonder Marian Kaljouw, Katja van Vliet en Mary van 
der Linde. Wat als stage begon groeide uit tot een twee jaar lange samenwerking die 
verzilverd is in een mooi artikel.

Dhr. Victor Slenter, ik wil je bedanken voor de jaarlijkse reflectie op de tussentijdse 
resultaten van de onderzoeken en het delen van je kennis over beroepskrachtenplanning.

Mijn zwager Ruud Emous, voor de tips en adviezen over de communicatie.

Mijn PHned intervisie groep, voor alle goede tips tijdens mijn promotiedips.

Corine de Kruijk en Diana Hell van de Huisartsenopleiding in het AMC, het proefschrift is 
af en de katoenen lap is inmiddels een wol/zijden promotiejurk geworden.

Mijn ouders en broer, voor jullie betrokkenheid, steun en bijdrage aan dit werk. Tijs, ik kijk 
uit naar jouw promotie!

Thuis: Arnoud, Janne en Else. Arnoud, voor het trouwe meelezen. Er zijn weinig huisartsen 
die zoveel van public health weten als jij. Jij bent nu al de huisarts van de toekomst. Janne 
en Else, wat was het bijzonder dat wij vaak samen aan tafel zaten te werken. Daardoor 
was het werken in de avond en het weekend nog gezellig ook. Wat een luxe dat jullie 
straks bij de verdediging op de eerste rij zitten.

En nu is mijn proefschrift klaar!

LAST BUT NOT LEAST….

Het dankwoord van mijn proefschrift. Lang heb ik gedacht: als de laatste studie maar 
afgerond is, dan komt het wel goed met mijn proefschrift. Maar dan volgt er nog een 
inleiding, discussie, Engelse en Nederlandse samenvatting en tot slot het dankwoord; 
het allerlaatste maar zeer belangrijke stuk van dit proefschrift. Zonder de medewerking 
van heel veel mensen was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Ik wil in het  
bijzonder bedanken:

Allereerst mijn promotoren, professor Stronks en professor Essink-Bot. Beste Karien, jij 
was mijn promotor vanaf de start en hebt mij gestimuleerd om aan een proefschrift te 
beginnen. Dank voor je geduld, je betrokkenheid en vooral je kritische opmerkingen die 
mij uitdaagden om harder na te denken en het onderzoek beter op te schrijven. Nu kan 
de hele wereld ons werk lezen en er zijn voordeel mee doen.

Beste Marie-Louise, mijn promotor én opleider. Dat maakt jouw rol heel bijzonder en 
ik wil je bedanken dat je mij in beide rollen hebt willen begeleiden. Samen hebben we 
het terrein van de publieke gezondheidszorg , beroepskrachten planning en opleidingen 
onderzocht. Dat was inspirerend en ik heb veel van je geleerd, niet alleen op het terrein van 
onderzoek doen maar ook van onze discussies over de rol van publieke gezondheidszorg 
in de gezondheidszorg. Ik hoop dat er nog veel AIOS-en de opleiding arts maatschappij 
& gezondheid gaan volgen en dat meer hoogleraren jouw voorbeeld volgen. Dat is een 
verrijking voor de publieke gezondheidszorg. 

Leden van de promotiecommissie prof. dr. N.S. Klazinga, prof. dr. S.A. Reijneveld, prof. dr. 
D. Ruwaard, dr. W.J.M. Scholte op Reimer en dr. N. van Dijk wil ik graag bedanken voor 
het beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid zitting te nemen in de commissie. 
Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, beste Louise, wat fijn dat jij tijdens de verdediging zitting 
wil nemen in de commissie, dank daarvoor.

Paranimfen, Jelle en Anneke. Jullie hebben allebei een belangrijke rol gespeeld in de 
vertaling van mijn academische onderzoeksplannen naar de praktijk. Zonder jullie had 
ik het MMK en JGZ onderzoek niet uit kunnen voeren. Daarom vind ik het bijzonder dat 
jullie naast mij staan tijdens de verdediging. Dat symboliseert de verbinding tussen de 
academie en de praktijk en natuurlijk ook onze jarenlange vriendschap.

Mijn kamergenoot, Ines. Wat was het gezellig om samen te reflecteren op ons werk en onze 
gezinnen. Ik mis je nu al. Gelukkig komen we elkaar in het IOSG nog regelmatig tegen.

Thomas Plochg, ex-collega. Dank  voor je bijdrage als mede-auteur, maar vooral ook 
voor de vele gesprekken die wij hebben gevoerd over de publieke gezondheidszorg in 
Nederland en hoe die te verbeteren. 
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CURRICULUM VITAE
Marielle Jambroes, geboren 1 maart 1970, te Amsterdam

Opleiding:

PhD: Start maart 2011

Arts M&G io: Start augustus 2013, vrije richting.

  Verwachte einddatum 31 december 2015

MPH: Master of Public Health, Netherlands School of Public Health, 

  Utrecht (1993 – 1995)

Basisarts: Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1989 – 1997)

Werkervaring

2015 -  Assistant professor, afdeling Public Health, Julius Centrum,  

  Universitair Medische Centrum Utrecht

2013 - 2015 Beleidsmedewerker innovatie zorgberoepen en opleidingen,  

  detachering, Zorginstituut Nederland, afdeling Beroepen en  

  Opleidingen, Diemen. 

2009 –  Senior beleidsmedewerker Academische Opleidings Werkplaats  

  Arbeid, Maatschappij & Gezondheid (AMC/NSPOH), Academisch  

  Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam.

2006 – 2009 Teamleider en research physician Unilever R&D Vlaardingen  

  (Nutrition intervention studies)

2001 – 2006 Projectmedewerker Infectieziektebestrijding, GGD Nederland,  

 Utrecht

1997- 2001: Studie-coördinator bij het Nationaal Aids Therapie Evaluatie  

  Centrum (NATEC), Academisch Medisch Centrum, Universiteit  

  van Amsterdam.

1994-1995   Stagiaire bij het Instituut Sociale Geneeskunde. Academisch  

    Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam.
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PORTFOLIO

PhD candidate: Marielle Jambroes

PhD period: 2011 - 2015

PhD supervisors: Prof. dr. M.L. Essink-Bot, Prof. dr. K. Stronks

  Year Workload

1. Courses, master classes, and training    

General and specific courses    

BKO certificate 2014 0,1

Governance in public health, NSPOH 2015 5

Didactical skills, 2 AMC courses 2012 0,2

Seminars and workshops (selection)    

Seminars at AMC Dept. of Public health (every other week) 
(several A21oral presentations)

2009 - 2015 3,2

Monthly meetings research group ‘diversity in health care’ 
(several oral presentations)

2010 - 2015 3,2

Masterclass academische werkplaats Amsterdam+A7 2009 - 2015 0,3

(International) conferences and presentations    

EUPHA, Amsterdam, Malta, Glasgow, Milan (oral and poster 
presentations)

2009 - 2015 2,3

Formal leave oral presentation, Toon Voorham 2014 0,1

Academy Health, oral presentation 2013 0,5

NCVGZ 2010 - 2015 2,8

Other    

Member of working group educational program public 
health, Dept of public health, AMC

2010 - 2013 1

Member of ‘writing group’ Dept of public health, AMC 2013 0,5

2. Teaching and education    

Tutoring, mentoring    

Practical ‘Cultural diversity in medical practice’ (BSc Medi-
cine, UvA)

2012 - 2015 1

Evaluation of nursing internship (BSc Medicine, UvA) 2009 - 2012 0,5

Assessment nursing intership reports 2009 - 2012 0,5

Practical ‘Health literacy in medical practice’(MSc Medicine, 
UvA)

2012 - 2015 1

Lecturing    

EPHOs NSPOH(4x) 2014 - 2015 0,3

Education development    

Programme development and preparing accreditation pro-
cess, Master of Public Health programme NSPOH

2010 - 2013 3

Supervising    

Bachelor thesis medical Informatics, 2x 2013 - 2014 2

Supervisor paper-writing, 2 years 2012 - 2013 0,5

   

Total (Recommended no of ECTS = 20 - 30)   27,9




