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Wie had ooit gedacht dat ik een proefschrift zou schrijven. Ik in ieder geval niet. Maar ik ben 

bijzonder blij dat ik deze kans heb gekregen. Ik wil graag een aantal mensen noemen die dit 

mogelijk hebben gemaakt.

Allereerst wil ik mijn promotor, Aart Schene, en copromotor Maarten Koeter bedanken.  
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beoordeelde.  
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je niet meer onder ons. 

Nadrukkelijk wil ik de cliënten bedanken voor hun bijdrage. Zonder jullie input was het schrijven 

van de interventie onmogelijk geweest. Onderdelen van de interventie heb ik met velen van jullie 

kunnen bespreken en jullie zijn altijd open geweest in wat voor jullie goed voelde en wat niet. Dit 

heeft mij gestimuleerd als professional en maakte dat ik jullie steeds beter ging begrijpen. Voor 

velen van jullie betekende meedoen aan dit onderzoek een extra belasting. Daarom mijn hartelijke 

dank voor jullie medewerking. Jullie zijn de meest cruciale schakel in het resultaat.

Ik wil graag mijn collega’s bedanken die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de 

interventie. Ada, Ingrid, Lea, Marion en Sylvia, collega ergotherapeuten, heel erg bedankt voor 

de vele discussies over mogelijke verbeteringen. Hiske, ik wil je hartelijk bedanken voor jouw 

bijdrage aan de artikelen en voor onze samenwerking in de DoIt studie.

Dit proefschrift heeft mij de kans geboden om onderzoek te doen in Suriname. Ik wil Marianne 

de Jong, Herman Jintie, Ricardo Haarloo en Imro Muntslag bedanken omdat jullie dit mogelijk 

hebben gemaakt. Jullie medewerking en bereidheid om mij op mijn gemak te stellen in een voor 

mij onbekende omgeving heeft mede gemaakt dat dit onderzoek tot een succes is geworden. 
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Daarnaast wil ik ook graag de psychiaters van het PCS, de medewerkers van het PCS, de cliënten, 

de bedrijfsartsen en leidinggevenden van diverse bedrijven in Suriname bedanken voor hun 

bijdrage.

Ik wil de leden van de promotie commissie bedanken voor het kritisch beoordelen van het 

manuscript en deelname aan de oppositie: Prof. dr. J.J.M. Dekker, Prof dr. F.J.H. van Dijk, Prof. 

dr. L. de Haan, Prof. dr. J.J.L. van der Klink en dr. K. Nieuwenhuijsen. Een aantal van jullie heb 

ik in het verleden regelmatig ontmoet en ik heb veel bewondering voor jullie kennis van zaken. Ik 

waardeer het zeer dat ik mijn werk voor jullie mag verdedigen. 

Verder wil ik mensen bedanken die om verschillende redenen van cruciaal belang zijn geweest. 

Het was voor mij niet altijd gemakkelijk om een Engels woord te vinden voor datgene wat 

ik bedoelde of datgene wat door cliënten werd bedoeld. Fransje, ik wil jou bedanken voor je 

bereidheid om uren telefonisch te overleggen op zoek naar de juiste woorden. Je bent na de 

opleiding ergotherapie naar Engeland vertrokken. Het was fijn om te merken dat er ondanks deze 

afstand niets aan onze verstandhouding is veranderd. Marianne Haages, jouw overtuiging in de 

waarde van ergotherapie is aanstekelijk, je inzet om vragen en formulieren adequaat af te handelen 
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