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Hett begint allemaal met ambitie. De reclameslogan van een bedrijf in Neder-

land.. Dat geldt ook voor dit proefschrift. Het begon allemaal met ambitie. Maar 

hett werd al gauw vooral een kwestie van tanden op elkaar en doorzetten, met 

allee ups en downs die daarbij horen. Soms was er naast mijn reguliere onder-

zoekswerkzaamhedenn nauwelijks ruimte voor het afronden van mijn proef-

schrift.. Maar nu is het dan zover. 

Ditt proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de steun van diverse men-

sen.. Allereerst mijn promotor, Trudi van den Bos, die ik niet alleen heb leren 

waarderenn om haar wetenschappelijke begeleiding, maar ook als steun en toe-

verlaatt heb beschouwd als het weer eens helemaal niet meer ging. Het REVES 

congress in Rome in december 1996, waar ik haar gevraagd heb mijn promotor 

tee willen zijn, zal ik nooit vergeten. 

Trudii  is in de wetenschappelijke en persoonlijke begeleiding bijgestaan door 

mijnn co-promotor en oud collega Hendriek Boshuizen, met wie ik samen begin 

jarenn negentig de eerste schreden op het pad van de Gezonde Levensverwach-

tingg heb gezet. Haar methodische en inhoudelijke deskundigheid heb ik toen al 

lerenn waarderen. 

Tenn derde natuurlijk de co-auteurs van de verschillende artikelen en in het 

bijzonderr Loes van Herten. Vele discussies hebben we gevoerd over 

methodischee en inhoudelijke aspecten in de artikelen. Harry van de Water, oud 

collegaa en oud sectorhoofd bij het NIPG/TNO-PG heeft mij begin jaren negentig 

bijj  het onderzoek rond de Gezonde Levensverwachting in Nederland betrokken. 

Dee jaarlijkse congressen van het Network on Health Expectancies REVES en de 

samenwerkingg met onder anderen Jean-Marie Robine, Carol Jagger en Herman 

vann Oyen hebben mede bijgedragen aan de wetenschappelijke basis van dit 

proefschrift. . 

Veell  collegae van TNO-PG hebben hun bijdrage aan de afronding van dit proef-

schriftt geleverd. Het is niet mogelijk hen allemaal te noemen. In het bijzonder 

Dianaa van Putten en Jaap van der Plas hebben een belangrijke rol gespeeld in de 

opmaakk van dit proefschrift. 

Tott de mensen die het zich zelf niet realiseren, maar die een bijdrage hebben 

geleverdd aan de tot standkoming van dit proefschrift behoort ook Johan Sebas-
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tiaann Bach. Gedurende het schrijven op de vrijdag- en zondagochtenden heb ik 

nagenoegg zijn hele oevre op de achtergrond (meerdere malen) mogen beluiste-

ren. . 

Tenslottee en niet in het minst heeft ook het thuisfront eraan bijgedragen dat ik 

uiteindelijkk mijn doel, om voor mijn 50-ste verjaardag te promoveren, heb be-

haald,, door de vrijdag- en de zondagochtenden in ieder geval aan mij ter be-

schikkingg te stellen om me weer eens over mijn artikelen te kunnen buigen. 

Dankk ervoor aan Wilma, Anne, Imre en Auke. 
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