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Danhn'oord 

Dankwoord 
Dit proefschrift was er nooit gekomen zonder duwen en trekken. Een groot aantal mensen 

heeft in de afgelopen vijfjaar deze wagen helpen duwen dan wel trekken en dankzij hen heeft 

de wagen zijn bestemming bereikt. Ik wil dan ook graag deze harde werkers bedanken. 

Op de bok zaten Monique Frings-Dresen, Allard van der Beek, Frank van Dijk en Luc 

van der Woude. Zij leerden mij het op tijd inzetten van de bochten en het nemen van de 

hindernissen en waren altijd bereid het vuile werk op te knappen wanneer de wagen uit de 

modder moest worden getrokken. 

Beste Monique, zonder jouw positieve en overzichtelijke kijk op het opzetten en 

organiseren van dergelijk omvangrijke onderzoeksprojecten had ik het niet getrokken. Je gaf 

me een duw wanneer dat nodig was, maar je was ook alert op overbelastingsverschijnselen in 

drukke (meet)perioden. Ik heb het zeer gewaardeerd dat je me altijd bleef pushen in mijn 

ontwikkeling tot volwaardig onderzoeker. Bedankt voor de vrijheid die je me gaf, voor je 

adviezen, bezorgdheid, kritiek, gezelligheid, inzet, optimisme, vertrouwen, tips, chips en 

pinda's! 

Beste Frank, er zijn maar weinig mensen met zoveel passie en enthousiasme voor het 

vakgebied Arbeid en Gezondheid. Veel heb ik opgestoken van onze discussies, jouw kennis 

van epidemiologie en jouw tips en verhalen in de - speciaal voor jou - extra brede kantlijn 

van de manuscripten. 

Beste Luc, je betrokkenheid bij het onderzoek bleef niet beperkt tot het biomechanische 

experiment en die 25 ritjes naar het AMC. Jouw opmerkingen en gedachten waren altijd 

essentieel en to-the-point. Ik ben je dankbaar voor alle energie die je gestoken hebt in het op 

gang houden van het 'schoudergedeelte'. Bedankt voor je steun aan zowel het onderzoek als 

de onderzoeker(s). 

Beste Allard, het duwen en trekken is ook jouw kindje (alleen niet zo lief als Sacha). 

Ondanks de wisselende fysieke afstanden heb je mij van A tot Z met volle inzet begeleid en 

heb je er voor gezorgd dat de begeleiding niet onder de afstanden en bijkomende perikelen 

heeft geleden. Met veel plezier kijk ik terug op het 'bomen' over de modellen ('never marry a 

model'), krachten, tabellen, epidemiologische biomechanica of biomechanische 

epidemiologie (?) en bootstrappen. Bedankt voor de vele puntjes op welke i dan ook, met de 

grote lijnen van Monique een perfecte combinatie voor een goed resultaat. Onze enige 

weddenschap kostte ons beiden een fles wijn met als gevolg dat de fysieke afstand weer 

verkleind is. Hopelijk is de afstand klein genoeg om de prettige samenwerking voort te zetten. 

Monique en Allard, nog bedankt voor al jullie verloren weddenschappen en voor de 

kratjes bier en gezellige vrijdagmiddagborrels die daaruit voortkwamen. 

De initiële en volhoudkrachten op de wagen zijn voornamelijk geleverd door stagiaires, 

onderzoeksassistenten en collega's. De initiële krachten zijn geleverd (en onderzocht) door 
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Nathalie Donders, die de eerste pilot experimenten heeft uitgevoerd. Tineke Piersma en 

Nienke van der Meulen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de observaties bij 

RailTender en op de veilingen en aan de productieve kubelmetingen in Limmen. Bovendien 

wisten ze nog een aanzet te geven tot het bootstrappen. De strak geplande schema's van Jitske 

Groothausen zorgden ervoor dat we samen dag en nacht de verpleging in de verpleeghuizen 

achterna liepen. Jitske werd opgevolgd door Jeroen Jansen, zodat ook de vervolg vragenlijsten 

van de verpleeghuizen konden worden binnengehaald. Door het combineren van projecten 

hebben Judith Sluiter en Paul Kuijer er voor gezorgd dat de onderzoekspopulatie kon worden 

uitgebreid met respectievelijk veilingmedewerkers, waarvoor Judith nog aanvullende 

observaties heeft verricht, en huisvuilbeladers. Jorrit Jansen, Janneke Brouwer en Marlies 

Witjes hebben de vele metingen bij PTT Post verricht. Daarnaast heb ik bij het verwerken van 

vragenlijsten en data, en het produceren van rapporten hulp gekregen van Nathalie, Tineke, 

Jitske, Jorrit, Marlies, Josien Coppoolse, Floor Frings, Annieck Rieken en Marianne Six 

Dijkstra. Ik wil jullie allemaal bedanken, niet alleen voor het binnenhalen van de data maar 

vooral ook voor de gezellige tijd! 

Alle bewoners van het 'duurste straatje van Nederland' wil ik bedanken voor hun niet te 

onderschatte bijdrage: Paul Kuijer, Idsart Kingma, Jorrit Jansen, Jaap van Dieën, Dirk Jan 

Veeger, Luc van der Woude en in het bijzonder Wiebe de Vries. Wiebe, je hebt enorm veel 

(reken)tijd en energie gestoken in het schoudermodel. Bedankt hiervoor! 

Henk van der Molen, Lex Burdorf en Svend Erik Mathiassen wil ik bedanken voor hun 

bijdrage. Henk, dankzij Arbouw was mijn vijfde dag ook gevuld. Dank hiervoor en veel 

succes met je eigen boekje. Beste Lex, het (zwabberende) lijntje Rotterdam-Amsterdam heeft 

ervoor gezorgd dat jouw bijdrage - gelukkig - niet beperkt is tot de twee co-auteurschappen. 

Ik heb veel van je geleerd en eigenlijk was je als de 'vijfde Beatle' bij het project betrokken. 

Zoals je zelf al hebt gezegd, ik heb erg prettig met je samengewerkt en hopelijk valt er in de 

toekomst nog meer samen te werken. Hej Svend Erik, thanks for sharing your analytical 

views on exposure assessment, bootstrapping and beer. 

Een bijzonder dankjewel gaat naar alle medewerkers van het Coronel Instituut. Dankzij 

jullie steun en gezelligheid heb ik mij op het AMC elke werkdag thuis gevoeld! Ik noem geen 

namen, maar Paul... bedankt! Een betere kamergenoot kan ik me niet voorstellen. Je hebt me 

niet alleen overal uit getrokken maar ook in geduwd en zelfs naar boven geduwd! Weten we 

nu waar P. Paul F.M. voor staat: Paranimf Paul for Marco. 

Ook wil ik nog de medewerkers van de mechanische werkplaats van het AMC 

bedanken. Dankzij jullie inventiviteit en constructies konden we overal duw- en trekkrachten 

meten. 

Praktijk gericht onderzoek kan niet zonder de praktijk. Ik wil dan ook alle bedrijven en 

medewerkers die op welke manier dan ook een bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd 
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van harte bedanken! Een bedankje vooral aan die mensen die een hele werkdag piepend 

achterna zijn gezeten en daardoor nog nooit zo hard hebben gewerkt terwijl het nog nooit zo 

rustig was. Ik hoop dat de uiteindelijke resultaten een bijdrage kunnen leveren aan de 

verbetering van jullie arbeidsomstandigheden. 

Als de wagen niet geduwd of getrokken wordt is de onderzoeker thuis. Familie, 

vrienden en kennissen hebben niet alleen voor de broodnodige afleiding gezorgd, geregeld 

vroegen ze of ik al afgestudeerd was en of mijn werkstuk dan wel scriptie al afwas. Bedankt 

voor jullie belangstelling en steun! 

Lieve Jeroen en Merel, jullie zijn nog jullie eigen wagen aan het trekken. Hopelijk 

komen jullie niet veel hindernissen meer tegen en staan jullie binnenkort zelf in de Aula. 

Leuk, Jeroen, datje naast me staat. Houd je in ieder geval de paranimfen op lengte. 

Lieve Pa en Ma, mijn trouwste supporters, sponsors en fanclub. Bedankt, niet alleen 

voor jullie belangstelling, steun en liefde, maar eigenlijk voor alles! 

Dat het Coronel Instituut zorgt voor meer dan alleen werk is weer gebleken. En jij, lieve 

Selma, jij zorgt voor iets waar geen promotie aan kan tippen: ontzettend veel liefde! 

Santpoort-Noord, 3 augustus 2001 
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