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Dankwoord 

Mijn proefschrift gaat over het meemaken van stressvolle gebeurtenissen. 

Terugkijkend op mijn ervaringen tijdens de promotietijd kan ik zeggen dat de positieve 

gebeurtenissen verreweg de negatieve gebeurtenissen overstijgen.  

Ik wil mijn promotoren Tineke Oldehinkel en Hans Ormel bedanken voor de zeer 

fijne en vruchtbare samenwerking. Ik heb veel van jullie geleerd! Tijdens de vier jaren van 

mijn promotie onderzoek heb ik ook met andere inspirerende, leuke en lieve mensen mogen 

samenwerken. Ik ben blij dat ik ‘vele’ gezellige uurtjes met jullie kon kletsen, thee drinken en 

relaxen. Daarbij moet ik denken aan de woorden van de ‘tv-schilder’ Jenkins: “I don’t like to 

work hard, I like to work efficiently” en “Don’t forget to smell the roses on the way”.  

Ik wil nog even speciaal stilstaan bij mijn opa, Martinus Bakker. Mijn opa heeft mij 

altijd met veel enthousiasme bijgestaan tijdens mijn studies. Nog belangrijker hebben we vele 

mooie momenten mogen beleven samen; ik kijk vooral met veel plezier terug naar de leuke 

wandelingen en lange fietstochten die we hebben gemaakt rondom Heerenveen. Helaas heeft 

mijn opa het niet meer mogen meemaken dat ik dit promotie avontuur ben aangegaan. Ik ben 

ervan overtuigd dat hij dat prachtig had gevonden en trots zou zijn geweest op het eind-

resultaat. Ik draag dit proefschrift op aan mijn opa voor alle bijzondere momenten die wij 

hebben gedeeld. 
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Curriculum Vitae 

Martin Paul Bakker werd geboren op 13 november 1979 te Heerenveen. Hij behaalde 

zowel zijn Mavo als Havo diploma in Heerenveen. Daarna studeerde hij Maatschappelijk 

Werk- en Dienstverlening aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), waar hij in 

2003 afstudeerde.Vervolgens is hij Sociologie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG), waar hij in het najaar van 2005 afstudeerde. In maart 2006 begon hij bij het 

Interdisciplinair Centrum Psychiatrische Epidemiologie (ICPE) van het Universitair Medisch 

Centrum Groningen (UMCG) aan het promotieonderzoek dat leidde tot dit proefschrift. Op dit 

moment is Martin werkzaam als postdoc onderzoeker bij het Nederlands instituut voor 

onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) binnen het themagebied “Kwaliteit en organisatie 

in de cure and care”.  
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