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Sick leave has great consequences for employers, employees and society. In the last 
decades of the 20th century, sick leave rates were relatively high in the Netherlands, and 
return to work (RTW) management became an important issue for policy makers and 
occupational health services. Instead of financially compensating for lost work ability, 
facilitating work participation became the most important goal of RTW management. 
Legislation to prevent the award of disability pension directed the attention of 
occupational health physicians and other stakeholders to improving RTW outcomes. RTW 
and time to RTW became a topic of scientific research.  
RTW as such however is only one possible outcome of RTW management. Other 
outcomes, such as job loss during sick leave, sustainability of RTW and work functioning 
after RTW, are yet scarcely studied. The International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) provides a framework to study the influence of health factors, 
personal factors and environmental factors, and their interactions, on societal  (including 
work) participation.  This thesis aims to identify the factors associated with (time to) RTW 
and other RTW outcomes mentioned above.   
 
Chapter 1 provides a general introduction on the subject of RTW outcomes and the 
importance to look beyond the moment of full RTW when measuring the success of RTW 
management. Focussing on (time to) RTW as most important measure of successful RTW 
management may bring about the risk of a non-sustainable RTW or lower work 
functioning after RTW. New concepts of RTW have been developed, which emphasize the 
importance of extending the process of RTW to the phases after full RTW, examining 
sustainability and work functioning in these phases. These concepts have been used to 
extend the participation component of the ICF model with regard to RTW outcomes. 
 
In chapter 2, the results of a study of factors associated with the risk of a long sick leave 
spell are presented.  In a Dutch university population, the association between 
sociodemographic, work related and health factors and time to RTW was explored. 
Factors such as age, gender, duration of tenure, working full-time or part-time, cause and 
history of sick leave, salary and education were used, because they are easily accessible 
stakeholders in RTW management, e.g. supervisors, human resources and OHPs. 
Knowledge of their association with time to RTW may help stakeholders to assess the risk 
of a long sick leave spell.  
The associations between these factors and sick leave duration were studied in sick leave 
spells with different durations, i.e. short spells (≤ 7 days), medium spells (8 – 42 days), long 
spells (43 – 91 days) and extended spells (> 91 days). Age > 40, female gender,  cause of 
sick leave being of psychological nature or work-related and a history of sick leave with 
frequent or long sick leave spells, studied in univariate models, had a significant 
association with longer time to RTW. A duration of tenure < 4 years and being a scientific 
staff member were associated with shorter time to RTW. Lower salary was significantly 
associated with medium or long sick leave spells; higher salary was associated with 
extended sick leave spells. In multivariate models, these associations remained for gender, 
salary, age, and history and cause of sick leave. Explained variance for these models was 
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low to moderate, according to Nagelkerke’s pseudo R2. Psychological factors as a cause for 
sick leave had the strongest association with long or extended sick leave spells.  
 
Chapter 3 describes the results of a study of factors associated with first RTW and time to 
full RTW in common mental disorders. Data used in this study were derived from the 
Laboretum database, a Dutch project in which 75 specially trained OHPs participated to 
constitute a database on sick leave durations for various medical diagnoses in relation to 
sociodemographic and work-related factors. 
As in chapter 2, the associations between sociodemographic, work related and health 
related determinants were studied in sick leave spells with different durations, i.e. sick 
leave duration to full RTW of ≤ 6 weeks, 7 – 13 weeks, 14 – 52 weeks and > 52 weeks. A 
second outcome measure was time to first (albeit partial) RTW before or beyond 6 weeks 
of sick leave duration.  
In this population, burnout, depression and anxiety disorder were associated with longer 
time to full RTW. Similar, but weaker associations with longer time to full RTW were found 
for female gender, being a teacher, small company size and moderate or high psychosocial 
hazard. Distress was associated with shorter duration to full RTW. Medical factors, 
psychosocial hazards and company size were also, and in a similar way as with duration to 
full RTW, associated with duration to first return to work. Part-time work was associated 
with delayed first return to work. The strength of the associations varied for various 
factors and for different sick leave durations.  
 
Job loss has not been studied often as outcome of sick leave spells. In the Netherlands, 
employees cannot be fired from regular contracts because of sick leave, but a temporary 
contract may end legally during sick leave.  Chapter 4 focuses on associations between 
medical, work-related, organisational and sociodemographic factors and job loss during 
sick leave. Again, as in chapter 3, the Laboretum database was used. This database 
contained data on a Dutch population of 4132 employees on sick leave. Of these 
employees, 3% lost his/her job during the sick leave spell. Job loss during sick leave was 
associated with mental disorder as a cause for the sick leave spell, a history of sick leave 
due to these disorders, lack of co-worker and supervisor support, job insecurity, and 
working as a civil servant or a teacher. Associations varied for gender and for company 
size.  In men a diagnosis of mental disorder increased the risk of job loss, in women 
moderate or high psychological job hazards decreased the risk of job loss.  In companies 
with > 200 employees a diagnosis of mental disorder increased the risk of job loss, 
especially in occupational branches as education and civil service. In these companies 
moderate or high psychological job hazards decreased the risk of job loss. In companies 
with < 200 employees a history of sick leave and a lack of support increased the risk of job 
loss. 
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Although important, RTW is only one of the goals of RTW management. Another 
important goal is RTW sustainability. Chapter 5 addresses sick leave frequencyi, 
percentage cutback daysii and recurrence of diagnosis after RTW from a long sick leave 
spell, i.e. a sick leave spell > 6 weeks of duration. 
During 18 month follow-up after RTW from a long sick leave spell, 31% employees of a 
Dutch university showed a sick leave frequency > 3 spells in 12 months and 41% had a 
cutback percentage above the university average of 3.4%. Older age, membership of 
scientific staff, temporary contract, and a sick leave frequency ≤ 3 spells in 12 months 
before the long sick leave spell were associated with sustainable RTW, i.e. no sick leave or 
a sick leave frequency ≤ 3 spells during follow up.   
No associations were found with diagnosis and work-relatedness of the long sick leave 
spell. Longer time to recurrence of the diagnosis of the long sick leave spell was associated 
with older age and job strain; shorter time to recurrence of the diagnosis was associated 
with a lack of support.  
 
Chapter 6 examines work functioning after RTW from a long sick leave spell. The recently 
validated Dutch version of the Work Role Function Questionnaire 2.0 (WRFQ 2.0) was 
used to measure work functioning in employees of a Dutch university. This questionnaire 
provides a self rated measure of work functioning. Work functioning after RTW from a 
long sick leave spell (defined as a spell with a duration > 6 weeks) in the past 12 months 
was compared to work functioning in employees without sick leave in the past 12 months.   
Work functioning, as measured with the WRFQ 2.0, did not differ between the two 
groups, but being at work was not always equal to good work functioning. In the RTW 
group, mental disorder as a cause for the long sick leave spell, scientific staff membership 
and lower self-rated health were associated with lower work functioning. In the group 
with no sick leave, male gender and lower age were associated with lower work 
functioning. Very good-excellent self-rated health was associated with better work 
functioning, most markedly in employees who returned to work from long sick leave.  
 
In chapter 7, the main findings of the thesis are integrated and discussed. The health 
condition, in this thesis represented by the medical diagnosis, is an important factor 
associated with the outcome of a RTW process. Especially mental disorders are associated 
with long sick leave durations, a risk of job loss and with lower work functioning after 
RTW. The medical diagnosis, however, is not associated with the sustainability of RTW. 
Environmental factors are also associated with RTW outcomes. Of the factors that can be 
modified by employers “lack of support” and “high job demands” are associated with both 
longer sick leave duration and RTW sustainability and work functioning after RTW. 
Personal factors show an association with RTW outcomes. These associations vary for the 
various personal factors and RTW outcomes and cannot be easily summarized. Higher age, 
for example, is associated with longer time to RTW, but with better sustainability of this 
                                                
i Sick leave frequency: number of sick leave spells per employee per 12 months 
ii Cutback day: a day of total or partial sick leave 
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RTW. A sick leave history with frequent sick leave before a long sick leave spell is 
associated with a less sustainable RTW.  Lower self rated health is associated with lower 
work functioning.  
The results of the thesis are important to occupational health practice and research.  The 
factors used in the studies in relation to RTW outcomes are similar to those registered by 
OHPs during their consultations. These factors are meaningful for RTW outcomes. 
Extending the OHP's registration with the severity of physical and psychosocial hazards 
will most likely add to the quality of OHP's assessment of the risk of non-satisfactory RTW 
outcomes. Knowledge of these factors creates possibilities to direct preventive health 
programmes to those who will benefit most. 
Further research is important. The timing and the quality of the mandatory problem 
analysis deserves attention. Longitudinal studies of work functioning after RTW, including 
studies of the responsiveness of the instruments used, have to be conducted, as well as 
longitudinal studies of RTW sustainability.  
With an ageing work force and an increasing number of employees with a chronic disease, 
occupational health physicians should redirect their focus from mere sickness absence and 
RTW management to improving work functioning and sustainable employability of the 
work force. Important information to guide them is at their fingertips in OHP files. 
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Ziekteverzuim heeft grote gevolgen voor werkgevers, werknemers en samenleving. In het 
laatste kwart van de 20e eeuw was het ziekteverzuim in Nederland relatief hoog, en het 
bevorderen van een tijdige terugkeer naar werk van verzuimende medewerkers werd een 
belangrijk onderwerp voor beleidsmakers en arbodiensten. De aandacht verschoof van 
financiële compensatie voor een verlies aan verdienvermogen door ziekte, naar het 
faciliteren van participatie in werk ondanks ziekte. Wetgeving, gericht op het voorkomen 
van langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid, maakte dat bedrijfsartsen en andere 
sleutelfiguren in het proces van werkhervatting zich gingen richten op het verbeteren van 
de uitkomsten van re-integratieprocessen van zieke werknemers. Werkhervatting en 
verzuimduur werden onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.  
Werkhervatting is echter maar één van de mogelijke uitkomsten van een re-
integratieproces. Andere uitkomsten, zoals baanverlies tijdens ziekteverzuim, de 
duurzaamheid van werkhervatting en het functioneren in werk na een volledige 
werkhervatting, zijn tot nu toe nauwelijks onderzocht. De International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) verschaft een raamwerk om de invloed van 
gezondheids-, persoonlijke en omgevingsfactoren en hun onderlinge interacties op 
maatschappelijke participatie te bestuderen. 
Dit proefschrift beoogt de factoren te inventariseren die gerelateerd zijn aan 
werkhervatting, verzuimduur en de andere hierboven genoemde uitkomsten van re-
integratieprocessen. 
 
In hoofdstuk 1 worden de verschillende mogelijke uitkomsten van een re-integratietraject 
geïntroduceerd en wordt benadrukt waarom het belangrijk is voorbij de werkhervatting te 
kijken bij het meten van het succes van re-integratietrajecten. Teveel aandacht voor snelle 
werkhervatting als uitkomstmaat voor een succesvol re-integratietraject brengt het risico 
met zich mee dat die werkhervatting niet duurzaam is, of dat het functioneren in het werk 
na die werkhervatting nog onvoldoende is. 
Nieuwe concepten om re-integratietrajecten te beschrijven zijn de laatste jaren 
ontwikkeld. Deze concepten benadrukken het belang van een uitbreiding van het re-
integratietraject naar de fase na de werkhervatting, om zicht te houden op duurzaamheid 
van de werkhervatting en op het functioneren in het werk in die fase. Voor dit proefschrift 
is het ICF-model met betrekking tot participatie uitgebreid met deze re-integratie 
uitkomsten. 
 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar factoren die 
gerelateerd zijn aan het risico op langdurig verzuim. Binnen een Nederlandse universiteit 
werd de relatie onderzocht tussen sociodemografische, werkgerelateerde en 
gezondheidsfactoren en de verzuimduur. Hiervoor werden factoren gebruikt zoals leeftijd, 
geslacht, duur van het dienstverband, fulltime of parttime werken, een psychische of 
werkgerelateerde oorzaak van het verzuim, verzuimhistorie, salaris en opleiding.  
Deze factoren zijn voor leidinggevenden gemakkelijk toegankelijk, en kennis van hun 
relatie met de verzuimduur geeft de leidinggevende de kans om het risico op langdurig 
verzuim beter in te schatten.  



Samenvatting 

 126

De relatie tussen deze factoren en de verzuimduur werd onderzocht bij 
ziekteverzuimepisoden van verschillende duur, d.w.z. kort verzuim (≤ 7 dagen), middellang 
verzuim (8 – 42 dagen), lang verzuim (43- 91 dagen) en zeer lang verzuim (> 91 dagen). In 
univariate modellen waren een leeftijd > 40 jaar, vrouw zijn, een psychische of 
werkgerelateerde oorzaak van het verzuim, en een verzuimhistorie met frequent of 
langdurig verzuim significant gerelateerd aan lang en zeer lang durend verzuim. Een duur 
van het dienstverband < 4 jaar en het deel uitmaken van de wetenschappelijke staf waren 
significant gerelateerd aan een kortere verzuimduur. Een lager salaris was significant 
gerelateerd aan de kans op middellang of lang verzuim, een hoger salaris was gerelateerd 
aan de kans op zeer lang verzuim. In multivariate modellen bleef deze relatie bestaan voor 
geslacht, salaris, leeftijd, een psychische of werkgerelateerde oorzaak van het verzuim en 
de verzuimhistorie. De verklaarde variantie van deze modellen was laag tot matig, 
uitgaande van Nagelkerke’s pseudo R2. Psychologische factoren vertoonden de sterkste 
relatie met een lange of zeer lange verzuimduur.  
 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van een studie naar factoren gerelateerd 
aan het moment van eerste werkhervatting en de tijd tot aan volledige werkhervatting in 
een populatie werknemers met psychische problemen. De gegevens waren afkomstig van 
het Laboretum, een Nederlands project waarin 75 speciaal getrainde bedrijfsartsen 
deelnamen om een database te creëren met gegevens over de verzuimduur bij 
verschillende diagnosen in relatie tot sociodemografische en werkfactoren. Op een 
vergelijkbare wijze als in hoofdstuk 2 werden relaties tussen sociodemografische, 
werkgerelateerde en gezondheidsgerelateerde factoren en verzuimepisodes van 
verschillende duur tot aan volledige hervatting onderzocht. De verzuimepisodes waren 
onderverdeeld in episodes ≤ 6 weken, 7 – 13 weken, 14-52 weken en > 52 weken. Een 
tweede uitkomstmaat was de tijd tot aan de eerste werkhervatting, ook al was die 
gedeeltelijk. Deze uitkomstmaat was verdeeld in een duur ≤ 6 weken of een duur > 6 
weken.  
In deze populatie waren burnout, depressieve stoornissen en angststoornissen 
gerelateerd aan een langere duur tot volledige werkhervatting. Vergelijkbare, maar 
zwakkere verbanden met een langere duur tot volledige werkhervatting werden gevonden 
bij vrouw of docent zijn, werken in kleine bedrijven en matige of hoge psychologische 
taakeisen. Spanningsklachten gingen samen met kortere verzuimepisoden. Medische 
factoren, psychologische taakeisen en bedrijfsgrootte waren gerelateerd aan het moment 
van eerste werkhervatting op een manier die vergelijkbaar was met de duur tot aan een 
volledige werkhervatting. Daarnaast was parttime werk gerelateerd aan een vertraagde 
eerste werkhervatting. De sterkte van de verschillende verbanden varieert per factor en 
hangt ook af van de verzuimduur.  
 
Eventueel baanverlies is een weinig onderzocht gevolg van verzuim. In Nederland kunnen 
werknemers tijdens ziekteverzuim niet worden ontslagen uit een vast dienstverband, 
maar een tijdelijk contract kan van rechtswege wel eindigen tijdens verzuim.  
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Hoofdstuk 4 richt zich op de relatie tussen medische, werkgerelateerde en 
sociodemografische factoren en baanverlies tijdens verzuim. Ook voor deze studie werd 
de Laboretum database gebruikt. Deze database bevat gegevens over een Nederlandse 
populatie van 4132 werknemers die verzuimden van hun werk. 3% van deze werknemers 
verloor zijn/haar baan tijdens deze verzuimepisode. Baanverlies was gerelateerd aan 
psychische problemen als oorzaak voor het verzuim, aan een verzuimhistorie door deze 
klachten, een gebrek aan ondersteuning op het werk door collega’s of leidinggevenden, 
baanonzekerheid en werk als ambtenaar of in het onderwijs. Deze verbanden verschillen 
voor mannen en vrouwen, en voor grote en kleine bedrijven. Bij mannen hingen 
psychische problemen als oorzaak voor het verzuim samen met een verhoogde kans op 
baanverlies; bij vrouwen verkleinden matige of hoge psychologische taakeisen de kans op 
baanverlies. In bedrijven met meer dan 200 medewerkers waren psychische problemen 
als oorzaak voor het verzuim gerelateerd aan baanverlies, vooral in het onderwijs en 
onder ambtenaren. In deze grote bedrijven gingen matige en hoge psychologische 
taakeisen gepaard aan een kleinere kans op baanverlies. In bedrijven met minder dan 200 
medewerkers werd het risico op baanverlies groter in geval van een voorgeschiedenis met 
ziekteverzuim en een gebrekkige ondersteuning op het werk.  
 
Hoe belangrijk ook, werkhervatting is slecht één van de doelen van verzuimbegeleiding. 
Een ander belangrijk doel is een duurzame werkhervatting. In hoofdstuk 5 worden de 
verzuimfrequentiei, het percentage dagen waarop door ziekte niet (volledig) werd gewerkt 
en de recidiefkans van de diagnose na werkhervatting in het geval van een langdurig (> 6 
weken) verzuim besproken. Tijdens een follow-up periode van 18 maanden na een 
langdurig verzuim had 31% van de werknemers van een Nederlandse universiteit een 
verzuimfrequentie > 3 ziekmeldingen per 12 maanden, en 41% had een percentage dagen 
waarop door ziekte niet (volledig) werd gewerkt boven het universitaire gemiddelde van 
3.4%. Een hogere leeftijd, deel uitmaken van de wetenschappelijke staf, een tijdelijk 
contract en een verzuimfrequentie ≤ 3 ziekmeldingen in het jaar voorafgaand aan het 
langdurige verzuim hingen samen met een duurzame werkhervatting, d.w.z. geen verzuim 
of een verzuimfrequentie ≤ 3 ziekmeldingen in de follow up periode. Er werd geen relatie 
gevonden tussen diagnose of werkgerelateerdheid van het lange verzuim. Een langere 
duur tot aan recidief van verzuim door dezelfde diagnose werd gevonden bij oudere 
werknemers of bij werkstress als oorzaak van het langdurige verzuim; een kortere duur tot 
het optreden van een recidief van verzuim met dezelfde diagnose werd gevonden in het 
geval van gebrek aan ondersteuning. 
 
Hoofdstuk 6 is gewijd aan het functioneren in werk na werkhervatting. De recent 
gevalideerde Nederlandse versie van de Work Role Functioning Questionnaire 2.0 (WRFQ 
20.) werd gebruikt om het functioneren in het werk te meten onder werknemers van een 
Nederlandse universiteit. Deze vragenlijst geeft een indruk van het door de medewerker 
zelf ingeschatte niveau van functioneren in werk. Het functioneren in werk na langdurig 

                                                
i Verzuimfrequentie: het aantal ziekmeldingen per medewerker per 12 maanden. 
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verzuim (gedefinieerd als een verzuimduur > 6 weken) in de laatste 12 maanden werd 
vergeleken met het functioneren in werk bij werknemers die de afgelopen 12 maanden 
helemaal niet hadden verzuimd. 
Het functioneren in werk, zoals gemeten met de WRFQ 2.0, verschilde niet tussen deze 
twee groepen, maar aan het werk zijn was niet altijd equivalent met goed functioneren in 
het werk. In de groep medewerkers die hervat had na langdurig verzuim waren psychische 
klachten als oorzaak voor het verzuim, deel uitmaken van de wetenschappelijke staf en 
een lage inschatting van de eigen gezondheid gerelateerd aan een slechter functioneren in 
het werk. In de groep medewerkers zonder verzuim in de afgelopen 12 maanden was het 
functioneren in werk bij mannen en bij jongere medewerkers slechter dan bij vrouwen en 
oudere medewerkers. Een (inschatting) van de eigen gezondheid als “zeer goed” of 
“excellent” was gerelateerd aan beter functioneren in het werk, het meest opvallend bij 
medewerkers die na een periode van langdurig verzuim hun werk hadden hervat. 
 
In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste uitkomsten van het proefschrift geïntegreerd en 
bediscussieerd. De gezondheidstoestand, in dit proefschrift gerepresenteerd door de 
medische diagnose, is een belangrijke factor voor de uitkomst van een 
werkhervattingtraject. Vooral psychische klachten zijn gerelateerd aan een lange 
verzuimduur, het risico op baanverlies en met verminderd functioneren na 
werkhervatting. De medische diagnose houdt geen verband met de duurzaamheid van de 
werkhervatting. 
Omgevingsfactoren zijn ook gerelateerd aan de uitkomsten van werkhervatting. Van de 
factoren die door de werkgever beïnvloed kunnen worden zijn een gebrek aan 
ondersteuning en hoge taakeisen zowel gerelateerd aan de ziekteduur als aan de 
duurzaamheid van de werkhervatting en het functioneren na werkhervatting. 
Persoonlijke factoren laten een verband zien met de uitkomsten van 
werkhervattingtrajecten. Deze verbanden variëren voor de verschillende persoonlijke 
factoren en uitkomsten van werkhervatting. Een hogere leeftijd, bijvoorbeeld, hangt 
samen met een langere duur tot aan werkhervatting, maar ook met een betere 
duurzaamheid van die hervatting. Vooral de verzuimhistorie en de inschatting van de 
eigen gezondheid zijn belangrijk voor respectievelijk de duurzaamheid van de 
werkhervatting en het functioneren daarna. 
De resultaten zoals gepresenteerd in dit proefschrift zijn belangrijk voor de 
bedrijfsgezondheidszorg. De factoren die in de studies zijn gebruikt in relatie tot de 
uitkomsten van werkhervattingtrajecten zijn vergelijkbaar met de gegevens zoals die door 
bedrijfsartsen worden vastgelegd tijdens hun contacten met verzuimende medewerkers. 
Deze factoren hebben betekenis voor de uitkomst van de werkhervatting.  
Een uitbreiding van de registratie door bedrijfsartsen met het vastleggen van de zwaarte 
van fysieke en psychosociale werkfactoren zal waarschijnlijk van toegevoegde waarde zijn 
voor de inschatting door bedrijfsartsen van de kans op onbevredigende uitkomsten van 
werkhervattingtrajecten. Kennis van de factoren zoals gebruikt in dit proefschrift creëert 
mogelijkheden om preventieve gezondheidsprogramma’s gericht aan te bieden. Het 
moment en de kwaliteit van de verplichte probleemanalyse verdient aandacht. 
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Longitudinale studies naar het functioneren in werk na werkhervatting, inclusief studies 
met betrekking tot de responsiviteit van de gebruikte instrumenten, zijn nodig, evenals 
studies naar de duurzaamheid van werkhervatting.  
Met het oog op een verouderende beroepsbevolking en een groeiend aantal werknemers 
met chronische aandoeningen zouden bedrijfsartsen hun aandacht moeten verleggen van 
het begeleiden van werkhervattingtrajecten naar het verbeteren van duurzame 
inzetbaarheid. Belangrijke informatie om hen daarbij te ondersteunen is onder handbereik 
in hun eigen medische dossiers. 
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Een proefschrift schrijf je niet alleen, zo wordt vaak gezegd. Ik heb gemerkt dat dit waar is. 
Zeker als je het doet naast je “gewone” werk als bedrijfsarts, en de mensen uit je 
omgeving weten dat je ermee bezig bent. De belangstelling van collega’s binnen en buiten 
de Arbo- en Milieudienst van de Rijksuniversiteit, van patiënten, familie en anderen waren 
belangrijk om vol te houden.  
 
Er zijn daarnaast mensen die ik speciaal moet noemen, omdat het zonder hen nooit tot 
een proefschrift gekomen zou zijn. Om te beginnen mijn promotoren, Johan Groothoff en 
Ute Bültmann. Tijdens het werk aan dit proefschrift hebben we elkaar vaak ontmoet en ik 
bewaar goede herinneringen aan die gesprekken. Ze gingen nooit lang over de details van 
het onderzoek, maar over grote lijnen en raakvlakken met het mooie beroep van 
bedrijfsarts. Ik kwam er altijd met nieuwe energie uit. Johan, jij prikkelde mij om eens iets 
te doen met al die gegevens die wij als arbodienst verzamelden en je wist mij ervan te 
overtuigen dat ik dat zou kunnen in de vorm van een proefschrift. Je enthousiasme, je 
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