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Dankwoord d 

Dankwoord d 

Hett begin van een dankwoord gaat vaak over de pijn en moeite die het schrijven van het 

proefschriftt met zich meebrengt. Goed, ook voor mij geldt dat het proces tot promotie niet 

altijdd even soepel is verlopen. Verschillende stressoren in en buiten het werk hebben het 

process wel eens verstoord. Toch stel ik al terugkijkende vast dat het schrijven van dit 

boekjee een positieve ervaring was. Waarom7 Eenvoudigweg omdat ik het leuk vind om 

onderzoekk te doen en hierover te schrijven. Is dat de enige reden? Nee, zeker niet! Wat 

heeftt dan nog meer meegespeeld? U raadt het al: "De mensen om mij heen." 

Promotor r 

Allereerstt wil ik mijn promotor Monique bedanken. Beste Monique, ik kan met recht 

zeggenn dat je mij in alle opzichten tijdens het onderzoekstraject gepromoot en gesteund 

hebt.. Je hebt het onderzoek goed geregisseerd en bent bovendien zelf, onafgebroken, 

nauww bij de dagelijkse begeleiding van het onderzoek betrokken geweest. Soms heb je 

zelfss persoonlijk meegeholpen met de uitvoering van het onderzoek. Ontzettend bedankt 

voorr je steun, inzet en vertrouwen in mij! 

Copromotoren n 

Bestee Roland, jij hebt dit onderzoek op succesvolle wijze geïnitieerd. Jouw 

methodologischee en analytische kwaliteiten en humor heb ik zeer gewaardeerd. Je was 

altijdd bereid, ook na je overstap van het Coronel Instituut naar TNO Arbeid, om vragen 

overr het onderzoek met mij te bespreken. Bedankt voor de plezierige begeleiding en je 

enthousiastee inzet! Beste Judith, je hebt de rol van dagelijkse begeleider in de loop van 

hett project op je willen nemen. Je hebt veel theoretische kennis aan me overgedragen en 

bovenall zeer veel tijd en energie in het promotieonderzoek geïnvesteerd. Ongetwijfeld is 

jouww kennis en inzet de kwaliteit van het proefschrift ten goede gekomen. Bedankt! 

Oud-Coronellers s 

Naastt mijn promotor en copromotoren heb ik voor het promotieonderzoek met befaamde 

oud-Coronellerss samengewerkt. Zeer waardevol voor het onderzoek was de inbreng van 

Sjaakk Broerse. Beste Sjaak, van jouw kennis over statistiek en arbeid & gezondheid heb ik 

veell profijt gehad. Hartstikke bedankt voor de vele uren die je in het onderzoek hebt 

gestoken!! Allard van der Beek is een andere gerenommeerde onderzoeker die een 

belangrijkee bijdrage (o.a. ontwerp verzuimvragenlijst) heeft geleverd aan het onderzoek. 

Bovendienn heeft dit onderzoek gedeeltelijk kunnen voortbouwen op Allards 

promotieonderzoekk bij het Coronel Instituut over arbeid en gezondheid bij 
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vrachtwagenchauffeurs.. Beste Allard, bedankt voor de prettige samenwerking en jouw 

belangrijkee inbreng. Een andere vermaarde oud-Coroneller die betrokken is geweest bij 

hett onderzoek, is Bart de Zwart. Bart heeft onder andere meegeholpen met het 

samenstellenn van de vragenlijst voor de belangrijke follow-up meting. Beste Bart, bedankt 

voorr je inzet en prima ondersteuning. Tenslotte wil ik Marco Hoozemans nog even 

vereeuwigenn in dit rijtje van grote namen. Beste Marco, bedankt voor je nuttige hulp op 

gebiedd van statistiek en computertechnologie. 

Overigee hulpverleners 

Anderee onderzoekers die met mij over het onderzoek hebben nagedacht zijn Mare van 

Veldhoven,, Paul Kuijer, Jos Verbeek en Angela de Boer. Daarnaast heb ik vaak 

inspirerendee informele gesprekken gevoerd met deskundigen op andere 

onderzoeksgebiedenn waaronder Joost Kanen en Rob van Etten, waarvoor dank. Personen 

diee in praktische zin een bijdrage hebben geleverd zijn Tineke Piersma en Jos de Croon-

Wellenss (beide data-invoer). 

Begeleidingscommissiee en medewerkers BGZ Wegvervoer 

Voorr een groot deel is dit promotieonderzoek gefinancierd door de 

Bedrijfsgezondheidszorgg in het Wegvervoer (BGZ Wegvervoer). Voor de begeleiding van 

hett onderzoek en de vertaalslag naar de praktijk is door BGZ Wegvervoer een 

begeleidingscommissiee samengesteld. Deze commissie bestond uit Miriam Severens, 

Jolandaa Koopmans, Martin Michels, Edzard Lootsma, Anjo Medendorp, Ad Rosenbrand en 

Add Smit. Zonder de anderen tekort te willen doen, wil ik in het bijzonder Miriam Severens 

enn Martin Michels bedanken. Samen met Miriam heb ik veel chauffeurs geïnterviewd 

waardoorr ik de specifieke problematiek van de chauffeurs heb leren kennen. Martin 

Michelss heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de "Trucker 

Strainn Monitor". Tenslotte wil ik de (oud) BGZ Wegvervoer medewerkers Joanne 

Kloosterboer,, Jan Hagen en Marit van der Riet bedanken voor hun fantastische inzet voor 

ditt onderzoeksproject. 

(Oud)-Collega's s 

Natuurlijkk mag ik mijn (oud) collega's op het Coronel Instituut niet vergeten te noemen in 

ditt laatste deel van mijn proefschrift. Hierbij begin ik met mijn kamergenoot annex mental 

coachh Karen -RET- Nieuwenhuijsen die altijd garant stond voor sfeer en gezelligheid en 

ookk een begenadigde sparringpartner bleek te zijn in the sport called science (Ned. "De 

sportt die wetenschap heet"). Verder noem ik in dezelfde context mijn hulpvaardige 

collega-onderzoekerr Jurriaan -fire fighter- Bos die tevens een begenadigde 
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sparringpartnerr in the sport called squash bleek te zijn. Vanzelfsprekend ook bedankt 

collega'ss waaronder Eline, Frederieke, Merel, Sarah en oud-collega's waaronder Beater, 

J i tske,, Jorri t , Judith K., Marie-José, Marjolein, Marlies, Noa, Sandra en Suzanne voor de 

gezelligheidd ti jdens de koffie-, lunch- en "rook-" pauzes. 

Familiee de Croon 

Mijnn ouders en broer Olaf bedank ik hierbij voor hun onvoorwaardelijke support, niet alleen 

inn sociaal-emotioneel opzicht, maar ook in instrumenteel opzicht. Doordat mijn moeder een 

deell van de data-invoer verzorgde, en De Croon Market ing en Media het omslagontwerp 

voorr zijn rekening nam is dit proefschrift een heus familieproduct geworden. 

Lieve... . . 

Vivianne,, zo'n 8 jaar geleden leerde ik jou kennen op de KUB in Tilburg. Per toeval, kwam 

ikk als 3e jaarsstudent psychologie terecht in een groepje 2 e jaarsstudenten psychologie. 

Samenn met jou en onder andere Pascal Rijnart voerden wij een experiment uit voor het 

studie-onderdeell "onderzoekspracticum". Dat experiment ging over het operationaliseren 

oftewell meetbaar maken van het psychologische construct "sensation-seeking". Wi j 

hebbenn de opdracht destijds nogal letterli jk opgevat, de "sensations" bij elkaar opgezocht, 

gevondenn en elkaar sindsdien niet meer losgelaten. Mijn eerste (onderzoek)ervaring met 

jouu heeft een belangrijke positieve stempel op mijn (werk)toekomst gedrukt. Bedankt voor 

jee steun en ik hoop in de toekomst nog veel leuke en spannende ervaringen samen met jou 

tee mogen beleven. 
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