
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Health targets: navigating in health policy

van Herten, L.M.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Herten, L. M. (2001). Health targets: navigating in health policy. [, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/health-targets-navigating-in-health-policy(94bab5c2-836d-42c9-9443-775b9e810f54).html


Dankwoord 





Dankwoord 137 

Het stellen van doelen is niet eenvoudig, het bereiken van die doelen is evenwel 

moeilijker. Steun en hulp van anderen is onontbeerlijk in het tussenliggende 

traject. Mijn doel was dit proefschrift af te ronden voor 13 mei 2001 en dankzij 

velen is dit een realistisch doel gebleken. Op deze plaats wil ik dan ook degenen 

die mij daarin hebben bijgestaan graag bedanken. Een aantal van hen wil ik graag 

persoonlijk noemen. 

Op iemands kompas varen 

Uiteraard begin ik met het bedanken van mijn promotor Louise Gunning-
Schepers. Wat heb ik me vaak gelukkig geprezen dat ik jou als promotor had. Je 
reageerde altijd uiterst snel en adequaat op vragen, ideeën en conceptteksten. Ik 
heb onze gesprekken altijd als zeer stimulerend en leerzaam ervaren. Bedankt 
voor je vertrouwen en voor de energie die je in mij gestoken hebt. 

Hen oogje in het %eil houden 

Josée Hulshof, Hans Van Oers en Wendy Reijmerink, ook jullie wil ik hartelijk 
bedanken voor het opbouwende commentaar dat ik steeds van jullie mocht 
ontvangen. Wanneer ik dacht dat de tekst van een conceptartikel wel duidelijk 
was, wisten jullie mij ervan te overtuigen dat enig schaafwerk nog wel nodig was. 

De wind doet de geilen bollen 

Ik wil graag de opdrachtgevers van de onderliggende projecten hartelijk bedanken 
voor hun financiële ondersteuning. Marijke de Kleijn-de Vrankrijker wil ik 
bedanken voor de mogelijkheden die TNO Preventie en Gezondheid mij geboden 
heeft om structureel aan mijn proefschrift te kunnen werken. Daarnaast gaat 
mijn dank uit naar al het ondersteund personeel. Hans Spreuwenberg wil ik apart 
bedanken voor het altijd weer snel aanleveren van de gevraagde literatuur. Lidy-
Marie Ouwehand, bedankt voor het controleren van de literatuurlijsten. Ook 
Jaap van der Plas wil ik met name noemen en hartelijk bedanken voor het 
drukklaar maken van dit boekwerk. Maar natuurlijk gaat ook dank uit naar mijn 
directe collega's en oud-collega's voor hun blijken van belangstelling voor mijn 
proefschrift, mijn projecten en gelukkig ook voor de wat minder inhoudelijke 
zaken. Ik waardeer de plezierige samenwerking en alle gezelligheid zeer. 

Alle geilen bijzetten 
Hoewel de wind uit de goede hoek waaide, heb ik gedurende mijn promotie veel 
op me afzien komen. Met name mijn beide medeleden van het 
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Parel*genootschap, Astrid Chorus en Rom Perenboom, wil ik bedanken voor de 
discussies die we gevoerd hebben over onze artikelen (en vele andere 
onderwerpen). Ook wil ik jullie bedanken voor de zaken die jullie als paranimf 
voor mij regelen. Harry van de Water en Menno Reijneveld wil ik danken voor 
hun mede-auteurschap. Pete Thomas dank ik hartelijk voor de correcties van 
mijn Engelse teksten. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine wil 
ik bedanken voor het ter beschikking stellen van de zeekaart die ik voor de 
omslag heb gebruikt. Daarnaast heeft Elise van Rooij mij aan het einde van het 
traject veel werk uit handen genomen. Elise, dank voor de vele puntjes op de i. 
Maar zeker ook bedankt voor de vele uurtjes dat we bij elkaar konden 
binnenlopen. 

In de peiling houden 

Velen hebben de vorderingen van mijn proefschrift de afgelopen jaren 
belangstellend gevolgd. In Maastricht hield het kompas de dames van Po'di 
Ragazze al in de peiling en gelukkig is dat zo gebleven. Ook de Maastrichtse 'epi-
ladies', mijn Utrechtse studievrienden, mijn Leidse tennismaatjes, Hanny en 
Floor Fritz en alle andere vrienden en familieleden dank ik voor de vriendschap 
en belangstelling. Mijn grootste dank gaat echter naar mijn ouders en Jochem 
voor de onvoorwaardelijke liefde en steun die ik van hen krijg. 

Promotie Astrid, Rom En Loes 


