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Dankwoord 

Ik wist eigenlijk niet zo heel goed waar ik aan begon, viereneenhalf jaar geleden. 

Gelukkig bleek onderzoek doen leuk en bleef het ook leuk, met name dankzij de 

volgende mensen... 

(Co-) promotoren 

Beste Frank, als promotor was het jouw taak de grote lijn in de gaten te houden. 

Jouw brede interesse en grote vakkennis maakten dat je ook de man van de grote 

verbanden werd. Gelukkig weerhield dit brede perspectief je er niet van om alle 

cijfertjes in mijn tabellen na te rekenen. Bedankt voor alle inzet en tijd die je in dit 

project hebt gestoken. Beste co-promotoren, omdat jullie uiteindelijk beiden 

vertrokken tijdens het promotie-traject had ik me in de steek gelaten kunnen voelen. 

Gelukkig hebben jullie bewezen dat Hoofddorp en Kuopio dichterbij Amsterdam liggen 

dan ik had kunnen vermoeden. Jos, bedankt dat je altijd wist wanneer je me moest 

vertellen om op te houden met zeiken en te beginnen met typen, maar dat je ook wist 

wanneer ik een meer meelevende houding nodig had. Voor beide vormen van steun 

ben ik je erg dankbaar. Zonder jouw inzet, pragmatisme, creativiteit, volharding en 

humor was het slecht afgelopen met dit project. Roland, jouw onderzoeksvoorstel 

vormde de basis voor dit onderzoeksproject. Naast je analytische en kritische 

commentaar heb ik ook jouw wijze woorden over persoonlijke ontwikkeling erg 

gewaardeerd. 

Overige hulpverleners 

Wellicht samengevoegd onder een oneerbiedig kopje, maar erg belangrijk voor dit 

onderzoek waren twee mensen. Op de eerste plaats wil ik Angela, methodologe, vice-

projectleider en vraagbaak bedanken. Bedankt dat ik altijd bij je terecht kon en dat je 

vanaf het begin zo betrokken bent geweest bij dit project en bij mij. Jouw structuur en 

rust vormden een goede balans voor mijn innerlijke chaos. Ten tweede Paul Smits, 

jouw performance indicatoren vormden een belangrijke peiler van dit onderzoek. 

Bedankt dat ik ze mocht gebruiken en bedankt voor je altijd warme interesse. 

Bedrijfsartsen en werknemers 

Een praktijkgericht onderzoek als deze was natuurlijk onmogelijk geweest zonder de 

hulp van de mensen in de praktijk. Daarom wil ik op deze plaats alle bedrijfsartsen 

bedanken die zich hebben ingezet voor dit project. Zonder jullie bereidheid om voor 

mij extra werk te verzetten was dit onderzoek nooit geslaagd. En bedankt ook alle 

werknemers, die ondanks hun psychische klachten bereid waren om zich te laten 

interviewen en om uitgebreide vragenlijsten in te vullen. 
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(Ex-)Coronellers 

Promoveren op het Coronel is een beetje als jarig en ziek zijn tegelijk. Je krijgt 

aandacht, complimentjes en ze houden scherp in de gaten of het nog wel goed met je 

gaat. Bedankt allemaal! Daarnaast wil ik nog een aantal Coronellers speciaal 

bedanken. Lieve Einar, toen ik kwam ruimde je ruimhartig een plaatsje in voor mij op 

de boekenplank. Ik heb ontdekt dat je veel meer te bieden had dan die plank. Ik heb 

heel veel van en door jou geleerd, onder andere dat je bij een transfer beter niet te 

lang in de bar moet blijven hangen. Lieve Eline, Nathalie en Frederieke, jullie maken 

het Coronel nog steeds tot een plek waar je naast alle gezelligheid ook nog schijnt te 

moeten werken in plaats van andersom, bedankt daarvoor! Ook een aantal ex-

collega's hebben in het verleden zeker bijgedragen aan dit gevoel: Sarah, Jurriaan, 

Suus, Bea en Marjo wil ik hierbij met name noemen. 

Hulptroepen 

Gelukkig heb ik niet alle werkzaamheden binnen dit project zelf hoeven uitvoeren. 

Gelukkig, omdat het teveel werk was voor mij alleen. Maar ook gelukkig omdat ik de 

periodes dat ik hulp had vaak de gezelligste waren. Daarom wil ik Marga, Eline, Marjo 

en Suus bedanken voor die gezellige tijd en alle enthousiaste inzet. Naast hulp met de 

dagelijkse werkzaamheden hebben ook velen mij geholpen met data-invoer. Vrienden, 

teamgenoten bij volleybal, voormalige oppaskinderen en kinderen van collega's zijn 

hierbij erg behulpzaam geweest. Bedankt dus Paul, Ronald, Sarah, Bastie, Colin en 

Meikeü Lieve Sha, bedankt voor het gezelligste werkweekend ooit, die het begin 

bleek van onze vriendschap. Nooit geweten dat data-invoer en pieken zo goed kunnen 

samengaan. Dat je vrienden behalve voor data-invoer ook voor hun kennis en 

analytisch vermogen kunt gebruiken bleek wel uit mijn gesprekken met Margriet en 

Ronald. Bedankt, mag ik dat alsjeblieft blijven doen? Graag wil ik twee vrienden nog 

extra bedanken. Erwin, zonder jouw bijzonder boppe database waren de afgelopen 4 

jaren een stuk minder aangenaam geweest. Heel veel dank dat je als ulti-nerd deze 

nOOb hebt willen helpen! Marije, ik ben heel blij dat jij de omslag voor dit proefschrift 

hebt ontworpen. Niet alleen omdat het zo mooi geworden is, maar ook omdat de 

Genestetlaan zo'n gezellige werkplek bleek, bedankt! 

Ook bedankt Cyberbob 64 clan, de site zorgde voor de broodnodige afleiding in de 

laatste saaie fase van dit onderzoek: het schrijven. Nu het proefschrift af is, is het nog 

maar een kwestie van tijd tot ik een plaats hoog in de stats bereik! 
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Paranimfen 

Lieve Eline en Mireille, jullie zijn mijn steun en toeverlaat bij menig life-event. 

Aangezien jullie me ook al in een trouwjurk gedwongen hebben, weet ik dat ik twee 

waarlijk stoere paranimfen aan mijn zijde zal hebben straks. En volgens mij helpt dat! 

Familie 

Lieve Beer en Tijs, jullie eettafel en aero-bed zijn mijn hele aio-periode een tweede 

thuis geweest voor mij, bedankt daarvoor! Lieve pap en mam, bedankt dat ik mocht 

worden wat ik zelf wilde en voor het vertrouwen dat jullie vanaf heel vroeg in mij 

gehad hebben. Ik weet dat jullie je wel eens zorgen maakten, maar ik fiets 

tegenwoordig in ieder geval niet meer tegen stilstaande auto's aan. 

Liefde 

Lieve Dennis, onze liefde is het levende bewijs dat het soms heel wijs is om dwaze 

beslissingen terug te draaien. Bedankt dat je er voor gezorgd hebt dat ik daar nooit 

spijt van heb gekregen en vooral ook bedankt dat je mijn leven zoveel leuker maakt. 

Je bent sinds ik je ken mijn persoonlijke helpdesk en blijft dat hopelijk nog lang! 
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