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Dankwoord

Een promotietraject! Velen hebben gedacht waar begin je aan, vaak heb ik
gedacht waar ben ik aan begonnen. Ik heb geleerd dat promoveren vooral een
brevet tot doorbijten is! Een haast onverteerbare brok onwetendheid moet tot
een hapklare brok smaakvolle kennis worden gekookt. Terugkijkend op de
afgelopen 3 jaar wil ik allereerst opmerken dat ik velen moet danken die het
mij mogelijk hebben gemaakt dit traject snel en efficiënt te doorlopen. Dankzij
velen heb ik na het toehappen, mijn portie wetenschap behapbaar, op smaak en
verteerbaar kunnen houden, waardoor ik ben blijven doorbijten. De lijst is vast
niet compleet, maar de dank voor hen die hier niet staan niet minder.......

Mijn eerste promotor Prof. Coenraads: Pieter Jan, laat ik duidelijk zijn: zonder
jou lag er nu geen boekje. Het vertrouwen dat je had in deze vreemde eend in
een vijver van dermatologen heeft mij vaak verbaasd, ik hoop dat ik het
vertrouwen niet heb beschaamd. Met de komst van het kenniscentrum creëerde
jij mogelijkheden voor een klinisch denkende bedrijfsarts waar ik zelfs mijn
carrière bij Shell voor wilde inruilen. Ik heb er nooit spijt van gehad! Dagelijks
leer ik van de wijze waarop jij denkt en van de kritische wijze waarop jij oog
blijft houden voor het detail. 
Mijn tweede promotor Prof. Groothoff. Johan jij hebt er voor gezorgd dat ik bij
de les bleef. Door jouw niet aflatende focus op goed formuleren en redeneren
zijn de artikelen van dit proefschrift in een snel tempo en zonder kleerscheuren
door de peer-review van de verschillende wetenschappelijke tijdschriften heen
geloodst. 
De wijze waarop je met humor mij kon wijzen op vreemde gedachte sprongen
en tegelijkertijd enthousiast bleef voor het project is een voorbeeld voor mij. 
Ik hoop in de toekomst iets van deze spirit op andere te kunnen overdragen.
Natuurlijk past hier ook een bedankje voor de leden van de leescommissie: 
Prof de Monchy, Prof. Bruynzeel en Prof. van Dijk. Zij waren bereid hun
schaarse tijd te steken in het beoordelen van mijn manuscript.
Gerda Lensen, doorzetter, puntje precies, mede auteur, maar vooral prettige
collega. Jij baande, al voor mijn komst naar Groningen een weg met het project
van ZonMw in de zorgsector. Alhoewel jij aanvankelijk dit project zag als
onverteerbare brok onwetendheid heb jij voortdurend loyaal geholpen om in 
de wetenschappelijke keuken dit tot een smakelijke hap te bereiden. Ik dank je
voor het mee denken en het kritisch herformuleren van mijn soms onleesbare
zinnen. Nu jij binnenkort ook het recht verwerft om te mogen promoveren,
hoop ik dat je daar gebruik van kunt maken. Ik zal daar met plezier in de
toekomst als keukenmaatje een bijdrage aan leveren.
Joep van der Harst bewegingswetenschapper, toekomstig arts en mede auteur.
Jouw accurate wijze van werken en jouw kennis van SPSS zijn mij goed van pas
gekomen. Ik verheug mij op meer samenwerking in de toekomst. Pieter van der
Vleuten nu jij met de laatste loodjes van je arts-examen bezig bent is een
bedankje van mijn kant op zijn plaats. Aan het begin van mijn promotie-traject 
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heb je bijgedragen aan de uitvoering van het vragen-lijst/follow-up onderzoek.
Jouw gang door de medische wereld zal vast en zeker een andere zijn dan de
mijne, maar wellicht dat jij je tanden ook gaat zetten in een promotie-onder-
werp. Ik wens je veel succes.
Het blootstellingsonderzoek had ik nooit kunnen uitvoeren zonder de
deskundige hulp en adviezen van Femke Steenstra, arbeidshygiënist van de
interne Arbo-dienst van het AZG. Ik hoop dat je de kennis die we beide hebben
opgedaan over de blootstelling aan nat werk nuttig kan blijven gebruiken in je
dagelijks werk. Femke dank voor je support, het is prettig om met je samen te
werken.
De wijze waarop Ellen Kuijpers als office manager van het NECOD telkens
ervoor zorgdroeg dat alle correspondentie correct de deur uitging heeft mij
voor vele miskleunen en slordigheidfoutjes behoed: bedankt. Door de inzet van
Marie Louise Schuttelaar hebben wij het bloostellingsonderzoek kunnen
uitbreiden naar de schoonmaaksector. Ik hoop dat deze blikverruiming van de
NECOD activiteiten ook in het kader van de arboconvenant afspraken in de
schoonmaakbranche zijn vervolg kan hebben.
Hier past ook een woord van dank aan mijn andere NECOD-collega’s. Zeker
mijn directe collega’s in Groningen: Erik Jansen, Nelleke Drukker, Gretha van
der Veer en Carolien Scholten zij boden mij de ruimte om tijd en aandacht aan
dit onderzoek te wijden en waren altijd beschikbaar als luisterend oor. Ik hoop
dat ‘mijn’ onderzoeken in ons team (als NECOD of in welke andere vorm ook)
een vervolg kunnen krijgen.
De komst van het ACAG in Groningen heeft mij de mogelijkheid gegeven delen
van dit onderzoek uit te voeren. Arbeid beïnvloedt de gezondheid, bedrijfs-
artsen houden zich hier dagelijks mee bezig. Met het ACAG proberen wij in
Groningen de expertise verder uit te breiden die in sommige situaties van
arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten nodig is. Het ACAG is een pionier 
in Nederland, maar kent veel succesvolle voorbeelden in het buitenland. 
De ontwikkeling van deze werkplek voor klinische arbeidsgeneeskunde is 
inspirerend en heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift.. 
Het ACAG fungeert als keuken voor het ontwikkelen van wetenschappelijk
kennis over arbeid en gezondheid, maar ook als werkplek om kennis over
individuele zorg aan patiënten met arbeidsgerelateerde aandoeningen op te
doen. Ik wil mijn ACAG collega’s, maar zeker ook de raad van bestuur van het
AZG bedanken voor de kansen die zij met de ontwikkeling van het ACAG
bieden voor onderzoek en specialistische zorg voor de werkende mens met
gezondheidsklachten.

Dit promotie-onderzoek heeft mij na Limburg, de Antillen en de Randstad in
weer een andere uithoek van ons land gebracht. 
De kleine en grotere verschillen tussen de mensen in de diverse delen van ons
mooie Koninkrijk geven dagelijks inspiratie en soms zelfs inspiratie tot het
formuleren van een stelling. Helaas betekende de vele tijd die het kokkerellen
van dit proefschrift opslokte en de grote afstand tussen Groningen en
Maastricht ook dat een grote wissel op vriendschappen en familiebanden is
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getrokken. Zij die desondanks bleven komen: bedankt voor de steun en
interesse, zonder jullie had het eindresultaat mij niet gesmaakt. René en
Liesbeth jullie vertegenwoordigen voor mij al deze vrienden en familie, ik ben
er trots op dat jullie naast mij willen staan, maar trotser nog ben ik op jullie
vriendschap. Ik toast erop om in de toekomst weer vaker met vrienden en
familie aan tafel te kunnen gaan.
Ook mijn ouders droegen bij aan het resultaat, zij gaven José, Roger en mij de
vrijheid om ons zelf te ontwikkelen, ieder in onze eigen richting en ieder op
onze eigen(wijze)wijze. Ik hoop dat wij voor Folkert en Annick een zelfde
voorbeeld kunnen zijn, want zij geven het leven zijn zin, maar vooral geven zij
mij nog meer zin om het leven te proeven.
Eén persoon mag ik, op uitdrukkelijk verzoek van haarzelf, hier niet noemen,
de bijdrage die zij leverde zou het niet waard zijn hier te vermelden!!! Waar
komt deze bescheidenheid vandaan? Ik heb geen idee. Degene die telkens
opnieuw het geduld had om concepten te lezen, die keer op keer mijn nat werk
verhalen moest aanhoren, die vele zondagmiddagen met Annick en Folkert op
pad ging, zodat ik rustig kon werken, maar die bovenal de smaak geeft aan ons
bestaan, niet bedanken? 
Oke, als jij dat wilt dan doe ik dat maar niet hier op deze plek, al blijft dit
proefschrift ook voor jou geschreven.

Een proefschrift schrijven over natwerk, bleek geen natte vinger werk. Nu het
af is lik ik mijn vingers er bij af en kan ik zeggen: het heeft mij goed gesmaakt,
goede bekomst!
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Frank (Franciscus Henricus Wilhelmus) Jungbauer werd op 10 augustus 1965 in
Amstenrade geboren. Zijn eerste onderwijs genoot hij aan de, mede door zijn
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VWO diploma aan het Sint Janscollege in Hoensbroek. Frank startte zijn studie
Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Limburg in 1984 en kon 6 jaar later als
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naar Curaçao, om te gaan werken op de afdeling Interne Geneeskunde. 
Op Curaçao ontmoette Frank zijn vrouw Corry. Corry en Frank zijn in 1995
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opleiding tot internist voor een opleiding tot bedrijfsarts bij Shell, waar hij
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Shell Nederland Verkoop. Zijn betrokkenheid bij de Epicote fabriek op Pernis
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dermatologie/arbeidsallergologie. Door de komst van het kenniscentrum
NECOD kon hij de overstap terug naar de kliniek en naar de klinische arbeids-
geneeskunde in 2001 maken.
Frank is sinds de oprichting van het Klinisch Arbeidsgeneeskundig
Genootschap van de NVAB actief als bestuurslid en is redactielid van het
wetenschappelijk tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde TBV.
Sinds de start is hij actief betrokken bij de opzet en uitwerking van het
Academisch Centrum voor Arbeid en Gezondheid ACAG en werkt daarnaast in
de patiëntenzorg van de academische kliniek dermatologie van het AZG.
Frank, Corry, Annick en Folkert wonen met veel plezier in het dorpje Marum in
Groningen.
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