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Dankwoord 

DANKWOORD 
 
Bij een promotietraject zijn veel mensen betrokken, die allen hun bijdrage 
leveren. Bij aanvang is vaak in grote lijnen bekend wat er van wie wordt 
verwacht en hoe alles gaat lopen. Dit promotietraject liep echter anders dan 
gepland bij aanvang in 1999. Ontzettend dankbaar ben ik een ieder die mij heeft 
geholpen om dit onderzoek af te maken, ondanks dat ik twee jaren een geringe 
bijdrage heb kunnen leveren door ziekte. Enkele mensen wil ik hierbij in het 
bijzonder bedanken. 
 
In de eerste plaats wil ik prof. dr. Göeken bedanken, initiator van het 
onderzoeksprogramma LOBADIS en eerste promotor in de eerste jaren van het 
onderzoek. U heeft mij de mogelijkheid geboden om te promoveren. Door uw 
inspanningen kon ik na de periode van ziekte het onderzoek weer oppakken, juist 
op het moment dat u met emeritaat bent gegaan. U heeft ervoor gekozen om 
vanaf dat moment mijn derde promotor te worden, waardoor we in de afrondende 
fase minder contact hebben gehad. De discussies in de eerste jaren van het 
onderzoek zijn voor mij zeer waardevol geweest en hebben de inhoud van het 
onderzoek duidelijk vorm gegeven.  
Prof. dr. Jan Geertzen wil ik bedanken voor het overnemen van de taak van eerste 
promotor in 2003. Een lopend onderzoek overnemen is niet eenvoudig, al 
helemaal niet als de onderzoeker die je moet gaan begeleiden je ook nog de 
nodige zorgen geeft. Naast de begeleiding in het onderzoek heb ik jouw steun ten 
aanzien van mijn gezondheid en de ‘nazorgtelefoontjes’ die je hebt gepleegd zeer 
gewaardeerd.  
Prof. dr. Johan Groothoff, tweede promotor, is als één van de weinigen bij het 
hele onderzoekstraject betrokken geweest. Met name je kennis van en interesse in 
‘Arbeid en Gezondheid’ waren een zeer waardevolle aanvulling in het onderzoek. 
Ik hoop dat we elkaar nog vaak spreken over dit interessante vakgebied! 
Dr. Pieter Dijkstra, co-promotor, jij bent in de laatste jaren van het onderzoek van 
grote betekenis voor mij en de voortgang van het onderzoek geweest. Ik wil je 
bedanken dat je de taak van dagelijks begeleider op je hebt genomen al tijdens 
mijn afwezigheid. Jij hebt er voor gezorgd dat er al vanaf die periode 
gepubliceerd werd. Verder heb je mij begeleid bij het analyseren van de data en 
het schrijven van de overige publicaties. Je rake opmerkingen over ziekte en 
gezondheid hebben me zeker aan het denken gezet; genoegen nemen met iets 
minder kan soms ook al voldoende zijn.  
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De beoordelingscommissie, bestaande uit prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen, prof. 
dr. H.J. Stam en prof. dr. J.H.B.M Willems, wil ik bedanken voor de tijd die zij 
hebben genomen om mijn proefschrift te lezen en te beoordelen.  
 
Michiel Reneman, Erwin Gerrits en Jan Schellekens wil ik bedanken voor hun 
deelname aan de begeleidingscommissie gedurende de eerste jaren van het 
onderzoek. Jullie bijdragen aan de discussies, tijdens de tweemaandelijkse 
besprekingen zijn zeer waardevol geweest bij het opzetten van het onderzoek. 
Michiel, jou wil ik ook bedanken voor de gastvrijheid op de testlocatie 
‘Arbeidsexploratie’, het werk dat je hebt geleverd als vraagbaak en testleider in 
dit onderzoek en voor de samenwerking binnen de verschillende studies. 
 
Aan de verzekeringsartsen Fred Felder, Nick van Tilburg, Marian van der Veen-
Klever en Lex van de Ven ben ik ook veel dank verschuldigd. De collegialiteit en 
flexibiliteit waarmee jullie als team met mij hebben samengewerkt heb ik in al die 
jaren zeer gewaardeerd. Jullie kennis over de verzekeringsgeneeskundige 
beoordeling en ook de inhoudelijke discussies die we hierover hebben gevoerd 
zijn van groot belang geweest bij het schrijven van hoofdstuk 5.  
 
Mijn dank gaat ook uit naar het Pijnteam in het Centrum voor Revalidatie, locatie 
Beatrixoord, voor de medewerking aan het onderzoek. In het bijzonder wil ik 
bedanken Cor Muskee, Wim Jorritsma, Rita Schiphorst Preuper, Marleen Speller, 
Christa Gelling-Ausema, Paul Hodselmans en Bert Hofstra.  
 
Rita, helaas is het er niet van gekomen om samen een artikel te schrijven, maar 
hopelijk komt het er nog eens van! Ik heb de samenwerking en ook de contacten 
buiten het werk altijd zeer gewaardeerd. 
 
Roy Stewart, zonder jouw uitleg over statistiek was ik niet ver gekomen. Ik heb 
onze bijeenkomsten altijd als zeer leerzaam maar ook als zeer gezellig ervaren.  
 
Bart Bartels, als eerste assistent in de rij heb je de taak op je genomen om mij te 
helpen met het organiseren van de testdagen. Je haalde me hiermee veel werk uit 
handen, dank daarvoor!  
Janine Stubbe, in het 2e onderzoeksjaar ben jij mijn assistent geworden. Jouw 
bijdrage aan het onderzoek is groot geweest, op het moment dat ik ziek werd heb 
jij het project draaiende gehouden. De bezoekjes na werktijd waarin je mij even 
weer op de hoogte bracht van het onderzoek zijn voor mij erg belangrijk geweest. 
Hierdoor bleef ik toch bij het onderzoek betrokken. Dat je uiteindelijk zelf als 
AIO in Amsterdam aan de slag ging vond ik jammer, maar met jouw kwaliteiten 
verdiende je een eigen onderzoek.  
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Wietske Kuijer en Stefan IJmker, jullie hebben gezamenlijk de taak van Janine 
overgenomen. Tijdens deze periode hebben we slechts enkele keren contact 
gehad, waardoor jullie veel zelf hebben moeten opknappen. Ik wil jullie dan ook 
hartelijk danken voor alle inzet die jullie hebben getoond. Dat ook jullie nu bezig 
zijn met een promotietraject was te verwachten, ik wens jullie alle succes 
hiermee.  
 
Frank Andries (TNO-Arbeid) wil ik bedanken voor het ter beschikking stellen 
van de ‘Werk en Handicap Vragenlijst’. 
Henny Mulders (UWV) wil ik bedanken voor het ter beschikking stellen van de 
‘Functionele Mogelijkheden Lijst’.  
 
Professor dr. Klaas Postema, hoewel je niet bij het onderzoek betrokken bent 
geweest, heb je me als hoofd van de afdeling altijd gesteund. Bedankt voor het 
creëren van werkomstandigheden waarin promoveren toch mogelijk bleek te zijn.  
 
Leontien, Claudia, Rients, Anuschka, Marije, Bianca, Wietske, Juha, Grieke, 
Gerda en Martin, (oud-)collega’s op de AIO-kamers wil ik bedanken voor alle 
adviezen, steun en vooral de gezelligheid in de afgelopen jaren!  
Juha, Rients en Bianca, mijn kamergenoten, wil ik in het bijzonder bedanken voor 
de enorme inzet om mijn proefschrift op tijd bij de drukker te krijgen.  
 
Rients en Bianca, ik ben blij dat jullie ook nog eens mijn paranimfen willen zijn. 
Rients, tegelijk begonnen en tegelijk klaar. Het waren voor ons allebei jaren 
waarin veel is gebeurd, maar we hebben het toch maar mooi even gered! Jouw 
kennis over de meest uiteenlopende onderwerpen komt altijd erg goed van pas. 
Bianca, ons eerste contact was niet op de werkplek maar aan het ziekbed. Vanaf 
dat moment wist ik dat ik er een leuke en hulpvaardige collega bij had gekregen. 
Met z’n tweeën konden we de mannen op onze kamer wel aan. We zullen elkaar 
op het werk nu minder vaak zien, maar gelukkig hebben we onze ‘knutselcursus’ 
nog. 
 
De landelijke bijeenkomsten in het kader van LOBADIS, het 
onderzoeksprogamma van ZonMw, zijn voor mij altijd zeer waardevol geweest. 
Naast presentaties en discussies over de onderzoeksresultaten was er ook altijd 
voldoende gelegenheid om gewoon even gezellig bij te praten. Jeanine, Rob en 
Alita, de onderzoekers waar ik vanaf het begin contact mee heb gehad, bedankt 
voor alle hulp en gezellige momenten. De afstand Groningen-Maastricht is groot, 
maar valt gelukkig te overbruggen. Ook de andere onderzoekers die bij 
LOBADIS betrokken zijn (geweest) wil ik bedanken voor alle inbreng en 
adviezen tijdens de bijeenkomsten. 
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De promovendiraad van het NCG was een leuke aanvulling in het werk. Ik wil de 
(oud-)leden dan ook graag bedanken voor de gezelligheid tijdens de 
voorbereidingen van in totaal 4 voorjaarsbijeenkomsten. De groep die volgend 
jaar de kar gaat trekken wens ik alvast succes met de voorbereidingen voor de 
volgende bijeenkomst.  
 
Andrea van der Kuip, bedankt voor het ontwerpen van de omslag van dit 
proefschrift. Waar een cursus bij het Kunstencentrum al niet goed voor is.  
 
Familie en vrienden wil ik bedanken voor de steun in de afgelopen jaren, zowel 
wat betreft het onderzoek als alle dingen daarom heen. Vorig jaar hebben we 
samen in september al een fantastisch feest gehad en nu valt er alweer iets te 
vieren. Hopelijk zullen we ook in de toekomst nog veel leuke dingen samen 
beleven.  
Pap en mam, ik wil jullie in het bijzonder bedanken voor de helpende hand die 
altijd wordt geboden als het nodig is. Zonder jullie hulp had ik niet al mijn 
energie kunnen gebruiken om aan het proefschrift te werken.  
 
Thijs, veel is er gebeurd in de afgelopen jaren. Het heeft ons laten inzien hoe 
belangrijk gezondheid is en welke grote rol ‘liefde’ speelt in een periode van 
ziekte. Ik ben je ontzettend dankbaar voor het feit dat je er altijd voor me bent 
ondanks de drukte van alledag. We hebben het leven weer opgepakt, ons bewust 
van hoe alles plotseling in het leven kan veranderen. Laten we blijven genieten 
van al het mooie dat het leven biedt.  
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