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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 
Meerr dan 400 liter urine verzameld, 88 dagen achter een vuilniswagen gelopen, twee 

personenwagenss versleten en het duurste straatje van Nederland laten bouwen. Dat kan je niet 

inn je eentje. Graag wil ik een ieder bedanken die heeft bijgedragen aan dit proefschrift. 

Promotorr  en copromotoren 
Dee aanleiding voor dit proefschrift vormde de vraag van de branche-organisaties NVRD 

(Verenigingg voor Afval- en Reinigingsmanagement) en VNA (Vereniging van Nederlandse 

Afvalondernemingen)) naar het effect van een aantal preventieve maatregelen op de fysieke 

belasting.. Het Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid van de Universiteit van 

Amsterdam/Academischh Medisch Centrum, en ERGOcare en het Tilproject, beiden van de 

Faculteitt der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, hebben gezamenlijk 

eenn offerte uitgebracht. De officiële start van het project was in januari 1998. De praktische 

vraagstellingg en de wetenschappelijke aanpak spraken mij erg aan. Daarom wilde ik graag op 

hett project promoveren. Daarvoor had ik wel de toestemming en steun nodig van de direct 

betrokkenen:: Monique Frings-Dresen, Allard van der Beek, Michiel de Looze, Jaap van 

Dieënn en Bart Visser. Hen wil ik dan ook als eerste bedanken. 

Lievee Monique, ik had me geen betere promotor kunnen wensen. Je onuitputtelijke bron van 

energie,, je vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden, je charme om een diversiteit 

aann gesprekspartners voor je ideeën te winnen en je 'voeten in de klei' mentaliteit hebben mij 

altijdd gestimuleerd om het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Het huisvuil zit in je 

bloedd en het zal je moeite kosten om tijdens de promotieplechtigheid rustig achterover te 

zittenn en niet zelf het woord te voeren. Beste Allard, je hebt een grote rol gespeeld in mijn 

scholingg als onderzoeker. En dat komt niet alleen door de lange doorlooptijd als begeleider bij 

stage,, scriptie en promotie. Ik heb het zeer gewaardeerd dat je nooit afstand hebt gedaan van 

ditt project, ondanks dat je in de tussentijd meerdere keren van baan bent veranderd. 

Bovendienn hebben ji j en Monique aanvullende financiering voor het onderzoek verkregen bij 

ZonMww in het kader van het programma Sociaal Economische Gezondheids-Verschillen 

(SEGV)) II. Daardoor hebben we een eerste stap kunnen zetten om het effect van een 

ergonomischee interventie te evalueren in termen van gezondheid. Beste Michiel, door je 

vertrekk naar TNO Arbeid ben je slechts kort bij het project betrokken geweest. Het project 

zouu niet zo'n snelle start hebben gehad zonder jouw bereidheid om een deel van het werk te 

doen.. Beste Jaap, ji j nam de rol van Michiel over. Hoewel je in de afgelopen jaren veel 

verantwoordelijkhedenn erbij hebt gekregen, verbaasde ik me altijd hoe snel je reageerde op 

vragenn per e-mail en op manuscripten die moesten worden beoordeeld. Bovendien heeft je 

bredee kennis op het gebied van arbeid, fysieke belasting en klachten aan het 

bewegingsapparaatt menig goede tip opgeleverd. Beste Bart, meer dan 10 jaar geleden werd ik 
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jee nieuwe collega bij ERGOcare. In de eerste jaren deden we het werk met z'n tweeën. Ons 

doell  was om, naast ERGOcare te laten groeien en een vast onderdeel te laten vormen van de 

Faculteitt der Bewegingswetenschappen, een promotie-onderzoek uit te voeren. We zijn op de 

goedee weg. Zoals een ieder kan zien, ben ji j de enige die aan al 'mijn' artikelen een bijdrage 

heeftt geleverd. Doordat je nog niet bent gepromoveerd, kun je als copromotor niet de 

wetenschappelijkee 'credits' krijgen die je verdient. Ik hoop dat we de komende jaren de 

ingeslagenn weg blijven vervolgen. Bovenal ben ik blij dat het werken bij ERGOcare mij een 

meerr dan goede vriend heeft gebracht! 

Paranimfen n 

Niett alleen het inzamelen van huisvuil, maar ook het doen van onderzoek werkt prima met de 

hulpp van twee collega's die dezelfde kwaliteitseisen stellen. Het onderzoek was niet zo 

voorspoedigg verlopen zonder Marco Hoozemans en Wiebe de Vries. Beste Marco, wat kon ik 

mee meer wensen dan een kamergenoot met kennis op het gebied van biomechanica en 

epidemiologiee op het terrein van duwen, trekken en slepen en wiens promotie ik van nabij 

mochtt meemaken? Niks. Beste Wiebe, je hebt bijna vanaf het begin aan het onderzoek 

meegewerkt.. Zonder jouw inzet en betrokkenheid waren de werkplekmetingen en de 

metingenn in het laboratorium niet zo succesvol verlopen. Ik ben dan ook erg blij dat julli e me 

tijdenss de promotieplechtigheid als paranimf vergezellen. Bovendien lukt het vast om in de 

toekomstt weer samen te werken, doordat julli e mijn collega's zijn geworden bij de Faculteit 

derr Bewegingswetenschappen. 

Studentenn en collega's 

Ookk dit onderzoek heeft profijt gehad van studenten die een bijdrage wilden leveren. In 

chronologischee volgorde bedank ik Ingrid van der Kraan, Mireill e Wijnands, Frank Heiligers, 

Tomm Kalkman en Miriam Sanders. 

Omm het effect van de interventies te beoordelen is een breed scala aan meetmethoden ingezet. 

Hett is dan erg fijn als collega's je, zo nodig, met raad en daad ter zijde staan bij het toepassen 

vann deze methoden. Bedankt Idsart Kingma, Sijmen Kuiper, Judith Sluiter en DirkJan Veeger. 

Voorr de hulp bij het verzamelen en/of verwerken van de data bedank ik Suzan van Damme, 

Jitskee Groothausen, Alexandra de Haan, Jorrit Jansen, Sharda Ramlal en Marlies Witjes. 

Dee medewerkers van de mechanische werkplaats van het AMC bedank ik voor de hulp bij het 

ombouwenn van de minicontainers. 

Hann Kemper, de hoogleraar bij wie ik ben afgestudeerd en voormalig bestuurslid van 

ERGOcare,, bedank ik voor het binnenhalen van en de begeleiding bij de eerste 
huisvuilopdrachtt voor ERGOcare bij stadsdeel De Pijp in Amsterdam. 
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ERGOcareders,, Coronellers, FBWers en NSOHers 
Werkenn zonder leuke en aardige collega's heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Toch is het 

geenn vanzelfsprekendheid. Bedankt voor de goede sfeer op de verschillende werkplekken en 

allee onderhoudende gesprekken tijdens de lunches. Een aantal (voormalig) collega's wil ik 

expliciett bedanken voor hun bijdrage aan de promotie: Kirsten Bijker, Frans den Boer, 

Jurriaann Bos, Robin Grouwstra, Han Houdijk, Brenda van Keeken, Hans de Koning, Jos de 

Koning,, Judith Kuiper, Eric Mol, Annieck Rieken, Marianne Six Dijkstra en Bart de Zwart. 

Deelnemendee organisaties 
Omm te zorgen dat het onderzoek voor de branche-organisaties voldoende draagvlak had in de 

praktijk,, is een begeleidingscommissie opgericht. Deze commissie bestond uit 

vertegenwoordigerss van de NVRD, VNA, vakbonden, Vereniging van Nederlandse 

Gemeentenn en Arbeidsinspectie. Danielle Bakker, Koos van Dael, André Donders, Steef de 

Looze,, Adri Kaaks, Hans Klomp, Martin Kunst, Harry Stinis en Leo van Werkhoven wil ik in 

hett bijzonder bedanken voor hun actieve bijdrage. 

Eenn deel van het onderzoek is gefinancierd door de Sector Stadsbeheer Haarlem en het 

stadsdeell  De Pijp in Amsterdam. Het onderzoek in Haarlem is begeleid door Herman Broek 

enn Steef de Looze en in Amsterdam door Eric Bodar. Hen wil bedanken voor de plezierige en 

constructievee samenwerking. 

Eenn groot aantal organisaties heeft bijgedragen aan het slagen van het onderzoek. De 

organisatiess die hebben meegedaan aan het werkplek- en laboratoriumonderzoek wil ik in het 

bijzonderr noemen. Dat zijn de Sector Stadsontwikkeling en Beheer van de gemeente 

Alkmaar,, AVRI Geldermalsen, Sector Stadsbeheer Haarlem, CAW West-Friesland 

Middenmeer,, Dienst Stadsuitvoering Zaanstad, GAD Bussum, en SITA Leusden. Otto 

Nederlandd BV bedank ik voor het beschikbaar stellen van de minicontainers. 

Medewerkers s 
Onderzoekk bij huisvuilbeladers is niet mogelijk zonder de inzet van de huisvuilbeladers zelf. 

Ergünn Altunterim, Martin Been, Rob de Boer, Julius Feringa, Dick Hellinga, Patrick van den 

Hoek,, Henk Nieuwenhuis, Rob Redeker en Kees Versteeg wil ik in het bijzonder bedanken 

omm dat zij bereid waren om 5 weken lang, van woensdag tot en met zondag, alle urine, en bij 

voorkeurr ook nog op afgesproken tijdstippen, te verzamelen en te bewaren. Zonder de inzet 

enn betrokkenheid van deze en alle andere medewerkers was het onderzoek niet gelukt. Ik 

hoopp dat het onderzoek bijdraagt aan het verbeteren van het werk van de huis vuilbelader. 

179 9 



Dankwoord Dankwoord 

Tott  slot... 

Bedanktt een ieder die in de gang, op de fiets, tijdens het eten in de mensa of waar dan ook, 
vroegg hoe het er mee stond. 

Lievee ouders, bedankt voor het vertrouwen dat julli e mij hebben gegeven. Het is een 

geruststellendd idee te weten dat de deur bij julli e altijd open staat. Lieve moeder, bedankt voor 

allee kaarsjes die je hebt opgestoken voor mij. 

Liefstee Astrid, acht maanden na de start van het promotie-onderzoek was het aan. Ik wil het 
niett meer uit. 

Amsterdam,, 9 januari 2002 
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