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De intrinsieke wens om te promoveren bestond bij mij al ruim 20 jaar toen ik ruim 

zes jaar geleden solliciteerde als promovendus. Op dat moment kon ik niet op veel 

onderzoekservaring buigen. Ook was ik niet erg belezen en bovendien was ik moeilijk 

 instrueerbaar. Gestructureerde intensieve deskundige begeleiding was datgene dat ik 

nodig had om een promotietraject tot een goed einde te kunnen brengen en de vraag 

voor mij was of deze begeleiding wel mogelijk was. 

Met het tot stand komen van dit proefschrift is mijn vraag bevestigend beantwoord. 

Dit antwoord impliceert dat er naar mijn idee bovenmatige inspanningen zijn geleverd 

door mijn begeleiders die ik hierbij allereerst persoonlijk wil bedanken.

In de eerste plaats wil ik promotor Monique Frings-Dresen, bedanken. Voor jou was het 

geen vraag of je de gestructureerde deskundige intensieve begeleiding zou kunnen 

geven want je doet niet anders en het was voor jou, door mijn beperkingen, eerder een 

extra uitdaging om deze begeleiding ook op het gebied van de verzekerings geneeskunde 

vorm te geven.

Je streven naar begrijpelijkheid en je streven naar eenvoud die je tot de laatste letter van 

het proefschrift hebt volgehouden, bleken steeds tot verbeteringen te leiden.  

Han Willems, promotor, je bent de aanstichter van het promotietraject en je bent erbij 

betrokken geweest vanaf het moment dat het traject een aanvang nam. Ook toen het 

traject een wat andere wending nam, was je bereid om er tijd in te blijven investeren. 

Je zakelijke en spitsvondige opmerkingen waren in de discussies vaak richtinggevend 

waarmee de voortgang van het promotietraject werd bevorderd.   

Judith Sluiter, copromotor, altijd het overzicht houdend en motor achter de voortgang 

van het promotietraject. Je onuitputtelijke inzet, je creativiteit, je lef, en je kennis zijn 

van beslissende invloed geweest op het verloop en afronding van het promotietraject.  

Je hield altijd het geloof op een goede afloop en droeg dat op mij over of sprak mij 

hierop aan. Bij dit aanspreken gaf je mij altijd richting hoe het beter zou kunnen.  

Ook wist je, als ik het met alle kritiek die ik over mij heen kreeg even niet zag zitten, de 

kritiek in het juiste perspectief te plaatsen zodat ik weer verder kon. 

Paul Kuijer, copromotor, altijd op zoek naar positieve kritiek om hiermee verbetering te 

initiëren. Ook was je er niet vies van om in de tekst die voor mij al af was veranderingen 

voor te stellen. Je betrokkenheid was voor mij een stimulans.
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De grootste stimulans voor mij was echter dat jij mijn kamergenoot was (“zin in een 

cappuccino?”) en dat je met je opgeruimde karakter plezier uitstraalde. Je bent een 

onderzoeker die onderzoek, hobby’s en gezin zeer goed kan combineren. Jij bent 

hiermee een voorbeeld en inspiratiebron voor andere onderzoekers.

De leden van de promotiecommissie bedank ik voor de tijd en aandacht die zij hebben 

besteed aan het proefschrift en nog moeten besteden aan de promotie.

Naast diegenen die direct zijn betrokken bij het tot stand komen van dit proefschrift 

en promotie zijn ook anderen belangrijk geweest. Een aantal van hen wil ik met name 

noemen. 

Haije Wind, we zijn gelijktijdig begonnen en jij hebt jouw traject al afgerond.  

Onze lunchwandelingen waren voor mij altijd een goede uitlaatklep om mijn hart te 

luchten en nieuwe energie op te doen.

Peter Hofmans, jij bent bereid mijn paranimf te zijn. Jij bracht ook de advertentie van het 

promotietraject onder mijn aandacht. Zonder jou was er geen proefschrift geweest.

Roland Rombout, je bent bereid mijn paranimf te zijn en ik kon mijn gedachten altijd 

toetsen aan jouw scherpzinnigheid.

UWV wil ik bedanken voor de werktijd die beschikbaar is gesteld om de promotie tot 

stand te brengen. Naast de tijd van UWV wil ik ook de collegae van UWV van bezwaar en 

beroep Arnhem bedanken die door de jaren heen blijvend interesse hebben getoond in 

mijn onderzoek. Daarnaast wil ik ook de collegae verzekeringsartsen van UWV bedanken 

die bereid waren om deel te nemen aan mijn onderzoeken. Zij waren van essentiële 

betekenis. 

Het Coronel Instituut wil ik bedanken voor het feit dat ik daar mijn onderzoek heb mogen 

uitvoeren. De fijne collega’s en de goede onderzoeksfeer op het instituut zorgden voor 

een haast automatische wetenschappelijke productie.

Mijn speciale gedachte gaat uit naar mijn vader. Je uitte geregeld je trots dat ik het 

 promotietraject was aangegaan. Je informeerde geregeld naar het tijdstip waarop 
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de studie zou zijn afgerond. Helaas kon je door je overlijden de afronding niet meer 

meemaken. Je betrokkenheid heeft een blijvende plaats in mijn hart.

Tot slot wil ik dan nog graag mijn vrouw en mijn kinderen bedanken. Hun steun heeft 

mij ook zeker geholpen het promotietraject met een goed resultaat af te ronden.  

Zij hadden er een vast vertrouwen in dat ik zou promoveren, ook al zag ik dat zelf niet 

altijd even duidelijk. Ina, niet een keer heb ik van je het gevoel gekregen dat ik beter met 

het promotietraject op kon houden ondanks het feit dat het traject forse invloed had op 

de huiselijk situatie. Je steun en trots zijn de belangrijkste voorwaarden geweest om het 

traject te kunnen doorstaan en ik het met een proefschrift af kon ronden. 

Christiaan, ik begrijp dat jij je niet kunt voorstellen dat je een onderzoekstraject aangaat 

terwijl je er financieel niet op vooruit gaat. De wens om een goed voorbeeld te zijn, 

heeft mij eveneens gestimuleerd deze voor mij moeilijke klus af te maken.

Marit, je gaat in je leven steeds weer nieuwe intellectuele, sportieve en creatieve 

uitdagingen aan. Ik ben trots dat jij voor de illustratie van het proefschrift hebt willen 

meedenken en zorg hebt willen dragen.  
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