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En dan is het toch echt zo ver, het is af! Veel mensen zijn belangrijk geweest voor de uitvoering en 

afronding van mijn promotieonderzoek. Zonder iemand tekort te doen, wil ik graag een aantal mensen 

speciaal bedanken.  

 

Nynke, als mijn dagelijks begeleider en copromoter hebben we vele uren samen doorgebracht. Altijd 

was jij enthousiast, betrokken, meedenkend en kritisch. Jouw begeleiding heeft er voor gezorgd dat ik 

mij heb kunnen ontwikkelen als onderzoeker, en hier ben ik je zeer dankbaar voor. Met veel plezier en 

trots denk ik ook terug aan het binnenhalen van de subsidie van ZonMw, waardoor ik nog wat langer 
in Groningen kon blijven. Bedankt voor het fijne overleg, de unit meetings en de leuke unit uitjes! 

 

Ronald, Mariët en Rafael, ik wil jullie bedanken voor jullie begeleiding als promotoren, ik heb veel van 

jullie geleerd de afgelopen jaren. Het combineren van de expertise, inzichten en werkwijzen vanuit 

epidemiologie, gezondheidspsychologie en sociologie was af en toe wat puzzelen, maar bovenal zeer 

leerzaam en waardevol. Ronald, jij maakte het voor mij mogelijk om aan mijn promotieonderzoek te 

beginnen, dank voor het vertrouwen. Jouw input is belangrijk geweest voor het bepalen van de richting 

van het onderzoek. Mariët, bedankt voor de fijne samenwerking. De lage drempel om met jou te 
overleggen heb ik als zeer prettig ervaren. Bovendien vond ik het heel leuk om meer over 

gezondheidspsychologie te leren, en jouw expertise op dit gebied was een mooie en belangrijke bijdrage 

aan het onderzoek. Rafael, jij zit altijd boordevol interessante gedachten en ideeën. Tijdens onze 

overleggen heb ik altijd met veel bewondering geluisterd naar jouw gedachtegangen. Ik heb hier veel 

van geleerd en veel aan gehad in mijn promotieonderzoek. Dank hiervoor!  

 

Han en Marij, bij de start van mijn promotieonderzoek waren jullie mijn dagelijks begeleiders. Ik wil 

jullie bedanken voor de goede start die jullie mij gegeven hebben. Salome, bedankt voor jouw 

begeleiding toen ik even ‘tussen begeleiders in’ zat, heel fijn dat ik in die periode bij jou terecht kon.  
Ute, bedankt voor al je nuttige input als co-auteur van het artikel over de combinatie van mantelzorg 

en werk. Jouw enthousiasme en expertise hebben er mede voor gezorgd dat het een mooi artikel is 

geworden en het nu gepubliceerd is. Prof. dr. Joris Slaets, hartelijk dank voor de mogelijkheid om uw 

data te gebruiken voor één van de artikelen in mijn promotieonderzoek.  

 

Mijn dank gaat uit naar de leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. S.E.J.A. de Rooij, Prof. dr. A. 

Liefbroer en Prof. dr. M.I. Broese van Groenou. Hartelijk dank voor jullie tijd om dit proefschrift te lezen 

en te beoordelen. 
 

Dear HAPS members, I enjoyed being part of this interdisciplinary research group, and I want to thank 

you for the pleasant collaboration and the fruitful discussions during our monthly research meetings.  

 

Bedankt collega’s van de afdeling Epidemiologie voor de fijne samenwerking. Een speciaal bedankt voor 

Aukje, Petra en Roelian van het secretariaat Epidemiologie. Colleagues of the ‘Fourth Floor’, it was great 
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to have you around and thank you for the nice talks during lunch about everything other than our PhD 

research. In het bijzonder wil ik iedereen van onze unit ‘Health Behavior Epidemiology’ bedanken: Aat, 

Anna, Bart, Jacobien, Jisca, Judith, Leonie, Nynke, Reinder en Wilma. Onze unit meetings waren altijd 

erg leerzaam, interessant, en gelukkig ook gezellig. Ik heb hier met plezier regelmatig mijn onderzoek 

aan jullie gepresenteerd en met jullie besproken. En ons wintersportweekendje in Winterberg, waar ik 

voor het eerst in mijn leven op de ski’s heb gestaan, was natuurlijk een hoogtepunt waar ik nog vaak 

met veel plezier aan terug denk! 

 
Jisca en Jacobien, ik ben enorm blij dat ik jullie mijn paranimfen kan noemen. Jisca, wij begonnen 

samen aan het promotie-avontuur en hebben al die tijd een werkkamer gedeeld. Ik vond het heel fijn 

om samen op te kunnen trekken en van alles te kunnen bespreken, over werk maar vaak ook even niet 

over werk. Met bewondering heb ik gekeken naar jouw harde werken om jouw proefschrift af te ronden! 

Jacobien, wat vond ik het fijn dat jij mijn nieuwe kamergenoot werd! Onze wandelingetjes naar de 

lekkere koffie beneden in het ziekenhuis en de leuke gesprekken; ik mis ze nog steeds. Gelukkig is er 

Whatsapp :) Dear Loretto, I really enjoyed our time as roommates. Not only because of our fun 

conversations in our office, but also because of your help with all my questions about the English 
language. Thank you for the nice time as roommates and I wish you all the best in Germany! 

 

Uiteraard wil ik vrienden en familie bedanken voor hun steun en afleiding. Lieve Anke, Ilse, Jolien, Roza 

en Wieteke, na onze studies in Nijmegen zijn we uitgewaaierd over Nederland (en verder). Maar onze 

vriendschap bleef hecht en ik denk met groot plezier terug aan al onze (verrassings-)uitjes en natuurlijk 

onze vakantie op Ibiza vorig jaar. Bedankt voor jullie fijne vriendschap; toen, nu en zeker ook in de 

toekomst! Rozemarijn, bedankt voor alle gezellige koffie-momentjes in Groningen, jij bracht een stukje 

Nijmegen naar Groningen! En Chantal, jij bracht een stukje Wageningen naar Groningen. Bedankt voor 

alle momenten op de loopband! 
 

Lieve Rik, Michiel en Roel, wat ben ik blij dat ik jullie mijn broer(tje)s zijn, ik had het niet beter kunnen 

treffen. Met jullie om mij heen in de gezellige drukte aan de eettafel in Wageningen voel ik mij de 

gelukkigste zus ter wereld. En Rik, jouw verdediging is het beste voorbeeld dat ik me kan wensen! 

 

Pap en mam, jullie zijn uiteindelijk de basis van dit alles. Jullie hebben mij altijd gestimuleerd te doen 

wat ik wil en het beste uit mezelf te halen. Zonder jullie steun en vertrouwen was ik hier nooit gekomen. 

Bedankt, ik ben superblij dat ik jullie heb. 
 

Tot slot, lieve Alex, jij ging met mij mee naar Groningen, waar ik je nog steeds heel dankbaar voor ben. 

Je bent er altijd voor mij en ik voel me door jou gesteund in alles wat ik doe. Na ons avontuur in 

Groningen zijn we nu ons grootste en mooiste avontuur begonnen, als ouders van onze lieve zoon Luuk. 

Ik heb er zo veel zin in! 
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