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Dankwoord d 

Promoverenn is een keuze die je alleen kunt uitvoeren met de steun van 
anderen.. Dat geldt vooral voor promoveren op de wat 'ouderwetse' 
manier:: naast een baan waarin wetenschappelijk onderzoek geen hoofd-
doelstell ingg is. Dan heeft die keuze ook grote consequenties voor 
anderenn Op de eerste plaats betreft dat het ' thuisfront '. Voor Ariane, 
Joli jn,, Laura en Chiel heeft het hele traject minstens zoveel gevolgen 
gehadd als voor mijzelf. 'Papa moet nog werken' heeft de laatste zes-
eneenhalff  jaar wel erg vaak geklonken. Terwijl het niet pr imair hun 
keuzee was, hebben ze me alle vormen van steun overvloedig gegeven: 
doorr er te zijn, door er achter te staan, door te facil iteren, door 
begripp te tonen en door me er ook regelmatig aan te herinneren dat er 
nogg andere, waardevol ler dingen zijn. Zonder die bijna onvoorwaar-
delijkee steun zou her absoluut niet mogelijk zijn geweest om onder-
zoekk en proefschrift te voltooien en daarbij nog een zekere balans te 
handhaven.. Vooral Ariane ben ik meer dank verschuldigd dan ik hier 
kann verwoorden. 

Ookk voor mijn promotoren, Frank van Dijk en Aart Schene en voor mijn 

co-promotor,, Roland Blonk, heeft de wijze van promoveren conse-

quentiess gehad. Het werk en de vele zaken eromheen stelden vaak 

eisenn die de gewenste voortgang van het onderzoek wel eens belem-

merden.. Doordat ik vanuit de prakti jk en op oudere leeftijd met een 

promotietrajectt ben gestart, ben ik een generat iegenoot van mijn pro-

motorenn en ouder dan mijn co-promotor. Misschien mede daardoor 

hebb ik de contacten met Frank, Aart en Roland als gel i jkwaardig en 

collegiaall  ervaren, wat niet wegneemt dat zij de verantwoordel i jk-

heidd vanuit hun rol ten volle hebben ingevuld. Het is alweer jaren 

geledenn dat ik met mijn onderzoeksplan bij Frank kwam. Psychische 

klachtenn was toen geen onderzoeksl i jn bij het Coronel Inst i tuut en 

hett was niet vanzelfsprekend om een promotietraject in die r ichting 
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inn te gaan. Ik ben Frank en ook de overige stafleden van het inst i tuut 

veell  dank verschuldigd dat zij toen de voor mijn project positieve 

keuzee hebben gemaakt om het thema 'psychische klachten' binnen het 

inst i tuutt te halen. Ik wil Frank bovendien bedanken voor zijn stimu-

lerendee gedrevenheid, zijn warme betrokkenheid, zijn gedetail leerde 

enn doeltreffende commentaren en voor het feit dat zijn deur altijd 

openn stond. Aart wil ik bedanken voor de heldere en structurerende 

wijzee waarop hij problemen kon benoemen en oplossingsrichtingen 

konn aangeven en voor de rustige en plezierige wijze waarop hij dat 

deed.. Roland wil ik bedanken voor de uren dat we samen hebben 

gewerkt,, gewandeld en gelachen in de tij d dat we op het Coronel 

Inst i tuutt een kamer deelden en voor zijn scherpe, krit ische geest. 

Ookk voor mijn opeenvolgende werkgevers KPN Arbo (later opgegaan 

inn ArboNed), SKB en NSOH had het onderzoek repercussies. In alle 

gevallenn had ik de mogelijkheid een deel van mijn werkti jd aan het 

onderzoekk te besteden. Dat dit er vaak niet van kwam omdat er ook 

veell  ander interessant werk was, lag meer aan mij dan aan hen. 

Vann KPN Arbo wil ik de opeenvolgende directeuren Piet Feskens, 

Henkk Stremmelaar en Gerard Heuvelman bedanken die de ruimte 

hebbenn gegeven waarbinnen het onderzoeksplan kon ontstaan en 

wordenn uitgevoerd. Karel Schouten en Rob Baarslag wil ik bedanken 

voorr hun grote aandeel in het verzamelen, ordenen en bewerken van 

dee 'ruwe data '. Mij n collega's van het consul tant team wil ik bedan-

kenn voor hun collegialiteit. 

Mij nn collega-bedri j fsartsen en de in het onderzoek part iciperende 

KPNN medewerkers nemen een aparte plaats in waar ik hieronder nog 

opp terug kom. 

Vann het vroegere NIA , opgegaan in TNO Arbeid, wil ik Jacques Allegro, 

Wyboo Masselink, Frans Marcelissen en John Klein Hesselink bedan-

kenn voor het onderdak dat zij mij boden in een onderzoeksomgeving. 

Ookk voor de administrat ieve ondersteuning die ik heb gekregen wil 

ikk graag bedanken. 

Vann de SKB wil ik Rick Fortuin bedanken. In die ongelofelijk boeiende 

periodee van r icht l i jnontwikkel ing hebben we inspirerende discussies 

gevoerdd over die richtlij n en vele andere zaken. Ook bewaakte hij , 

somss meer dan ik zelf, dat ik tij d bleef besteden aan het onderzoek. 
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Bijj  mijn huidige werkgever, de NSOH, ben ik vooral dank verschuldigd 
aann Piet Kroon. Al in de periode dat ik 's lechts' een detacheringver-
bandd had bij de Corvu, heeft hij het onderzoek gesteund, vanuit het 
belangg dat hij erin zag voor de beroepsgroep. De NSOH heeft me de 
laatstee fase tij d en ruimte gegeven het onderzoek af te ronden. Daar-
voorr wil ik ook de overige leden van het management en het bestuur 
danken.. In de laatste periode heb ik veel steun ervaren van Lilia n 
Rodenburgg en Swanette Jukema. Mij n kamergenoten van de 'onder-
zoekskamer\\ Mary Nauta, Paul Smits en Yvonne Berkhoff dank ik 
voorr de gezellige en stimulerende werksfeer. Paul zat in hetzelfde 
schuitje,, net een bankje voor mij , en voor een aantal prakt ische regel-
zakenn in de laatste fase kon ik dankbaar gebruik van maken van zijn 
recentee ervar ingen. Bovendien wil ik hem bedanken voor zijn bemid-
delingg naar de ontwerpster van het boekomslag, zijn dochter Mari je. 
All ee overige NSOH collega's en ook Ruud Eeuwen, als free-lancer 
voorr de NSOH werkzaam, dank ik voor hun collegiali teit. 

Goukee Bonsel, Maarten Koeter en Jos Twisk wil ik bedanken voor hun 
adviezenn op het gebied van de statistiek bij de onderzoeken weergege-
venn in de hoofdstukken 3 en 4. 

Tijdenss de loopti jd van het project heb ik met veel inspirerende men-
senn mogen samenwerken, in welke vorm dan ook, op het gebied van 
dee psychische problematiek. De contacten met hen hebben me gevoed 
enn gest imuleerd. Het is r iskant namen te noemen omdat ik daarmee 
anderenn tekort doe, maar een aantal wil ik toch persoonli jk noemen: 
mett Kees Hoogduin, Berend Terluin en Wilmar Schaufeli heb ik in 
meerderee projecten samengewerkt. Hun deskundigheid en hun per-
soonli jkheidd maakte dat altijd tot plezierige en inspirerende ervarin-
gen.. Het huidige en voorgaande NVAB-bestuur wil ik bedanken voor 
hett ver t rouwen dat ze me hebben gegeven door me te vragen voor het 
project leiderschapp voor de ontwikkel ing van de richtlij n 'Handelen 
vann de bedri j fsarts bij werknemers met Psychische Klachten'. Het 
bestuurr zelf, de stuurgroep, de projectgroep en later het bureau richt-
lijnenn leverden een stimulerende omgeving. Jan Caspar van Beek, 
Mariël lee A-Tjak, Marjolein Bastiaanssen, André Weel, Carel Hulshof 
enn Han Jacobs wil ik met betrekking tot de r icht l i jnontwikkel ing met 
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namee noemen. Ook de benoeming vanuit de NVA B in de Commissie 

Psychischee Arbeidsongeschiktheid heeft veel st imulerende contacten 

opgeleverd.. Met name de periode van intensieve samenwerking met 

dee voorzit ter, mr. J.P.H. Donner en met Jan Hein Wijers, heb ik als 

bijzonderr inspirerend ervaren. Ten slotte wil ik de leden van Club 

Claudiuss in dit verband noemen: naast de al genoemde Piet Kroon 

zijnn dat Dolf Algra, Dick Bouman, Hans Hoochstenbeek, Jan 

Maasen,, Ton Ostendorf, Fokko Sijtsma en Mart in van Til , De maan-

delijksee bijeenkomsten van reflexie op het vak zijn een rustpunt en 

bronn van inspiratie tegelijk. 

All  deze contacten en vele andere hebben tot vorming, uitwisseling en 

aanscherpingg van ideeën geleid en daarmee ontegenzeggeli jk, hoewel 

vaakk niet direct aanwi jsbaar, invloed gehad op dit proefschrift. 

Tweee mensen wil ik bedanken voor een wel direct aanwijsbare invloed 

opp het eindproduct. Jane Sykes wil ik bedanken voor de professionele 

enn sympathieke wijze waarop ze het Engels heeft gecorr igeerd. Rob 

Kreugerr wil ik bedanken voor het feit dat hij onder grote t i jddruk op 

zeerr professionele wijze het proefschrift door de laatste fase heeft ge-

loodst:: het opmaken en drukk laar maken van het manuscr ipt. Mede 

dankzijj  hem heeft de wet van O'Harr is geen vat gekregen op het boekje. 

KL MM Arbo Services, en met name Brinio Veldhuijzen van Zanten, wil 

ikk bedanken voor de bemiddeling en de feitelijke ondersteuning die 

hett mogelijk heeft gemaakt dat alle leden van de promotiecommissie 

bijj  de promotieplecht igheid aanwezig kunnen zijn. 

Naastt mijn gezin hebben ook anderen in mijn privé omgeving me veel 

steunn gegeven. Ook naar familie, vrienden en kennissen toe moest vaak 

veell  wijken voor 'het werk'. Banden bleken sterk genoeg om dat te ver-

dragen.. Voor die trouw en loyaliteit ben ik veel dank verschuldigd. 

Eenn paar mensen wil ik met name noemen omdat ze belangrijke anker-

puntenn van rust en ontspanning voor me hebben gevormd. Gert Jan, 

Isa,, Aart en Lotte van der Wil t wil ik bedanken voor de lange tradit ie 

waarinn we gezamenlijk Oud en Nieuw en Pasen vieren: jaarl i jks 

terugkerendee vaste rustmomenten van enkele dagen. Eric Romijn wil 

ikk bedanken voor de vele ki lometers gezamenlijk hardlopen, vooral 
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opp de zondagochtend en alti jd met mooi weer. Berend en Hildegard 

Schaffnerr wil ik bedanken voor hun jarenlange vriendschap met Ariane 

enn mij waarbinnen steeds nieuwe gezamenlijke projecten worden 

gevonden.. Het laatste project, het leesgroepje Latijn, samen met Roel 

enn Adri Groenink, was voor mij de laatste periode een perfecte vorm 

vann ontspanning door inspanning. De medeleden van mijn bridge-

clubje,, Teuny van Wijgerden, Gert Jan de Gier, Rijk Riksen en Frans 

Parmentierr wil ik bedanken voor het feit dat ze nooit boos zijn 

gewordenn over het feit dat ik al jarenlang mijn theorie niet bi jhoud. 

Dee patiënten en bedrijfsartsen van KPN die aan het onderzoek hebben 
meegedaan,, nemen een geheel eigen positie in. Zonder hen was het 
onderzoekk dat de kern vormt voor dit proefschrift niet mogelijk 
geweest.. Niet alleen in de zin dat hun medewerking nodig was, maar 
ookk omdat de methodiek die onderzocht werd, mede gevormd en 
gerijptt is in de contacten met pat iënten en col lega's. En die contacten 
enn ervaringen hebben niet alleen aan mijn wetenschappeli jke ontwik-
kelingg bijgedragen. De 141/2 jaar als bedrijfsarts hebben me ook als 
persoonn en als arts gevormd. De moed en de veerkracht die vrijwel 
zonderr uitzondering aanwezig bleek te zijn bij pat iënten, ook als er 
ernstigee beelden of grote problemen speelden, hebben me het geschenk 
vann een optimistisch mensbeeld gegeven. En dat vormt voor mij een 
drijfveerr in mijn werk en een wezenlijke factor bij het handhaven van 
mijnn eigen balans. 

Aann de werknemers van KPN die ik als bedrijfsarts heb ontmoet en 
mijnn collega-bedrijfsartsen bij KPN is de bijlage bij dit proefschrift 
opgedragen. . 
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