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Dankwoord





Na ruim 5 jaar onderzoek is het proefschrift een feit! Hoogste tijd voor een woord van dank 

aan allen die direct of indirect betrokken waren bij het de standkoming ervan.    

Op de eerste plaats bedank ik mijn promotores; prof. dr. K. Stronks en prof. dr. N.S. 

Klazinga. Beste Karien, de weg naar voorliggend proefschrift was er een vol obstakels, maar 

we hebben de bestemming bereikt! Je hebt me vaak geholpen met jouw vermogen om de 

wetenschappelijke standaarden vast te houden als ik dreigde op te gaan in de ‘praktijk’. Ik 

heb veel van je geleerd, dank je wel! Beste Niek, hartelijk dank voor je betrokkenheid. Jij 

was steeds in staat mijn gedachten te ordenen en in breder perspectief te plaatsen. Na een 

bespreking met jou ging ik altijd weer met veel plezier aan de slag. Ik vind het een eer om bij 

jullie te mogen promoveren.   

Ik wil de leden van de promotiecommissie, prof. dr. W.G.J. Duyvendak, prof. dr. H.F.L. 

Garretsen, dr. M. Koelen, prof. dr. A.P. Verhoeff en prof. dr. D.L. Willems bedanken voor het 

beoordelen van mijn proefschrift.

Bij de start van dit onderzoek is een zogenoemde reflectiegroep gevormd van onderzoekers 

en beleidsmakers die geregeld de voortgang van de evaluatie besprak. De reflectiegroep 

bestond naast Niek en Karien uit; Thomas Plochg (AMC), Isabel Joosen, Barend Middelkoop 

en Mark Waterman (gemeente Den Haag).

Beste Thomas, dank voor je inhoudelijke bijdrage aan dit onderzoek. Heer Plochg, we hebben 

met enige regelmaat verbaal de degens gekruist en elkaar flink lopen dollen. Dankjewel, het 

was me een genoegen! Aan de Hagenaren wil ik zeggen dat ik het super vind dat jullie het 

programma en daarmee de GGD/Gemeente Den Haag openstelden voor evaluatie. Beste 

Isabel, ik heb onze samenwerking gewaardeerd. We hebben voor dit onderzoek samen hard 

gewerkt aan de interviews, de brainstorms en tot slot aan het artikel over politieke support. 

Dank voor al je input!! Barend, jij bracht een kritische blik met je mee op het programma én 

het onderzoek: dankjewel. Mark, bedankt voor je betrokkenheid. Ik heb je nuchtere kijk op 

zaken als plezierig en motiverend ervaren. 

Daarnaast wil ik alle collega’s bij GVO, Epidemiologie en Beleid hartelijk danken voor de 

gastvrijheid waardoor ik me vanaf het begin af aan thuis heb gevoeld. In het bijzonder 

mijn oud kamergenoot Willem Beaumont, Irene van der Meer, Geertje Ariens, Annamarike 

Boersma en de programmacoordinatoren van GMW: Petra Kroon en Stans Kraetzer. Petra, 

dank voor al je input en je openhartigheid. Stans, als de bottom-up approach haalbaar is ben 

jij diegene die de klus kan klaren. Bedankt dat je me regelmatig mee de wijk in nam! 

Dan was er nog de stuurgroep van het programma met daarin onder andere Ton van Dijk, 

Rene van Ewijk en Martijntje Bakker. Ik wil jullie hartelijk danken voor het eveneens warme 

onthaal, het openstellen van de vergaderingen voor mijn observaties en de tijd die jullie 

hebben vrij gemaakt voor de interviews. 
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Van Den Haag weer terug naar Amsterdam, waar ik veel geleerd heb. Lieve collega’s 

bedankt voor de support en gezelligheid (en snoepjes) gedurende afgelopen jaren. Vera en 

Arlette, met jullie kon ik de uitdagingen van het actiebegeleidend onderzoek bespreken. 

Dank daarvoor! Mary, vorige zomer zaten we nog samen te zweten ‘dit gaat nóóit tot een 

proefschrift komen…’ en kijk nu! Bedankt voor je openheid en gezelligheid! Beste Wietske, 

Denise en Uzor, hartelijk dank voor jullie gezelligheid en vriendschap! Uzor, bedankt dat je de 

hulk een beetje in toom hield! Ik kijk uit naar jouw boekje (volgend jaar?)! Inez wat heerlijk 

dat je mijn buurvrouw werd: dank voor je adviezen en moral support tijdens de soms lange 

dagen! Onyi, dank voor je verhelderende kijk op beleid én onderzoek. Janneke, toen jij 2 jaar 

geleden bij sociale geneeskunde kwam werken ging er een extra lichtje branden. Dank voor 

je positieve energie! Anton, bedankt voor je scherpe bijdrage aan het politieke artikel. Noor, 

bedankt voor je praktische ondersteuning de afgelopen jaren. Henriette, bedankt voor je 

geduld en hulp bij de laatste loodjes! Lieve Anke, Conny en Karen, als kamergenoten hebben 

jullie jarenlang vele ups en downs van dit onderzoek met mij gedeeld. Bedankt voor jullie 

steun én gezelligheid! 

Verder wil ik iedereen bedanken die zijn medewerking heeft verleend aan dit onderzoek. Saida 

Absalah voor haar inzet voor de evaluatie van ‘Bewegen Op Recept’. Alle studenten voor het 

uitvoeren van de interviews en het vertalen daar van. Michel Verhagen en Carla Gorbadhan 

voor de fijne samenwerking. Ook gaat mijn dank uit naar de deelnemers van BOR die tijd 

vrij maakten voor de interviews en de sportinstructeurs en –adviseurs van BOR. Panelleden 

van het wijkgezondheidspanel, hartelijk dank voor jullie medewerking! Beste Colleen Higgins 

en Julie Box, hartstikke bedankt voor jullie inzet en flexibele opstelling bij het redigeren van 

de artikelen. Beste Marian Verheul (tiktijger!) bedankt voor de fijne samenwerking bij het 

uittikken van de vele transcripten!

Lieve vrienden voor mij zijn jullie goud waard, fijn dat jullie er zijn! Simone, jij hebt me toen 

ik bij het IVF centrum werkte op het idee gebracht om verder te gaan studeren en daar 

ben ik héél blij mee. Bedankt dat je er altijd voor me bent! Marcel, Niels, Brechtje, Rosalie, 

Jochem (COM’ ers van het eerste uur!) Charles, Rik, Myrte, Elize, Peter, Niels, Marisa mede 

dankzij jullie is het studeren aan de Vu een kleurrijke periode geweest waarin ik mij begon te 

interesseren voor het onderzoek. Bedankt voor jullie interesse, geduld en luisterend oor als 

ik zat te klagen (of weer eens onbereikbaar was) afgelopen jaren! Anne, nadat jij en Marcel 

in januari een wondertje mogen gaan verwelkomen, vieren we verder op in dat jaar ‘25 jaar’ 

vriendschap en dat vind ik heel bijzonder! Lieve Lilian, Jacqueline, Kayleen en Debby allemaal 

van het IVF naar iets anders! Bedankt voor jullie interesse en nu kan ik jullie vraag bevestigend 

beantwoorden: ja, ik ben eindelijk klaar!

Lieve Pap, Mam, Ria en Nico, of het nou een ontsteking is, een gebroken pols, een congres of 

een tripje New York, jullie staan altijd voor mij en Robin klaar. Zonder jullie adhoc oppasacties 

en de meer uitgebreide logeerpartijen had het schrijven van dit proefschrift een stuk langer 
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geduurd. Hartelijk dank!  Ook zussen, schoonzussen en zwagers bedankt voor jullie oppashulp, 

taxiritten en interesse! Elfi, met een gebroken pols typte ik wel erg langzaam in die laatste 

maand en daarom kwam jij me helpen. Je typte niet alleen de discussie voor me, maar hield 

me ook scherp op de redeneertrend. Bedankt!

Lieve pap, al hadden een aantal scheikundige formules in dit proefschrift je goed gedaan 

bewijst je recente opmerking over ‘oude wijken.....’ dat je het thema SEGV inmiddels in de 

smiezen hebt. Je hebt me geleerd om de dingen van verschillende kanten te bekijken, en dat 

kwam me goed van pas tijdens dit onderzoek. Dankjewel! Lieve mam, wat een mogelijkheden 

heb je me gegeven. Ik bewonder je doorzettingsvermogen en je openheid. Dank je voor je 

interesse, je steun en vertrouwen en voor nog veel meer! 

Tot slot, mijn thuisbasis Robin, Doria en Cecile. Robin, het is voor mij een groot geluk om 

samen met jou te leven: you rock my world! Lieve Doria en Cecile, wat een feest om jullie 

mama te mogen zijn. Jullie geven me bergen energie en inspiratie! 
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