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Dankwoord

Wat ben ik blij dat mijn boekje nu af is! Dit dankwoord is echt het laatste onderdeel dat ik 

schrijf. Er zijn een aantal mensen die ik graag wil bedanken voor hun hulp de afgelopen jaren.

Ü Deelnemers
Allereerst alle deelnemers aan dit onderzoek, want zonder deelnemers geen data, en zonder 

data geen proefschrift. Bijna alle deelnemers vulden alle vragenlijsten in voor dit onderzoek, 

en daarnaast ontving ik zelfs kerstkaarten en bedankjes van jullie. De enige die echter dank 

verschuldigd is ben ik! Jullie namen de tijd en de moeite om een intake met mij te voeren en 

(lange) vragenlijsten in te vullen, waarvoor veel dank.

Ü Care for Work
De Care for Work interventie werd uitgevoerd door Maurits, Carla, Fieke, Nora en Stefan. 

Dank voor jullie inzet om alle deelnemers te zien, en jullie input bij de terugkomdagen.

In de deelnemende centra (Reade, VU Medisch Centrum, Zaans Medisch Centrum, OLVG, 

BovenIJ Ziekenhuis, Waterlandziekenhuis en Amstelland Ziekenhuis) hebben zeer veel 

mensen geholpen met de logistiek van dit project. Of het nou ging om het verrichten van 

een gewrichtsscore, een spreekkamer boeken, adresgegevens achterhalen, of een medische 

status opvragen, alles kon, veel dank hiervoor!

Ü Promotieteam
Promotieteam, hartelijk dank voor jullie inzet! Bedankt Han Anema, Cécile Boot, Dirkjan 

van Schaardenburg, Romy Steenbeek en Alexandre Voskuyl. Daarnaast waren er vanuit 

patiëntenparticipatie twee onderzoekspartners betrokken bij dit project. Annemieke en 

Wijnanda, veel dank voor al jullie bijdrages aan onder andere alle communicatie naar de 

deelnemers!

Cécile, als dagelijks begeleider zagen wij elkaar het vaakst. Veel dank voor de inspirerende 

over leggen, en je steun, ook als het allemaal wat minder liep. Ik heb veel geleerd van je onder

zoeks vaardigheden. De laatste 2 jaar veranderden onze overleggen toch wel wat qua struc

tuur, we hadden er een agendapunt bij: we werden tegelijk zwanger, hoe verzin je het .

Ü Co-auteurs
Naast mijn promotieteam zijn er nog een aantal coauteurs die ik wil bedanken. Sandra en 

Riekie; het resultaat heeft lang op zich laten wachten, maar wat hebben we een mooie review 

geschreven! Veel dank voor jullie inzet en hulp. Dirk en Jos, dank jullie wel voor de statistische 

hulp bij mijn artikelen. Cindy, Angelique en Sylvia, onze KEA is af, veel dank hiervoor!
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Ü Onderzoeksassistentie
Tijdens mijn promotietraject hebben vele onderzoeksassistenten geholpen met de logistiek 

van dit project. Veel dank voor jullie inzet. Daarnaast ook nog een stagiaire, en wat voor een! 

Bette, superknap hoe jij je stage hebt afgerond (zelfs met artikel!), jouw huidige promotieplek 

heb je meer dan verdiend.

Ü Leescommissie
Willem Lems, Maurits van Tulder, Frederieke Schaafsma, Evelien Brouwers en Thea 

Vliet Vlieland: Hartelijk dank voor de tijd en aandacht die jullie hebben besteed aan mijn 

proefschrift.

Ü Collega’s
Inge, Trees, Brahim en Sonja, heel veel dank voor al jullie hulp en interesse. Natuurlijk ook 

voor alle gezelligheid . Sonja, Daniëlle en Arianne, bedankt voor het inplannen van al die 

onmogelijke afspraken.

Geen dankwoord zonder vermelding van de G/H0gang! Want was is het fijn om je 

promotietraject te doorlopen met allemaal mensen om je heen die in hetzelfde schuitje 

zitten. Dank jullie wel voor alle lunches, etentjes, promotiefeestjes, en gezelligheid!

Ook veel dank aan mijn fijne kamergenootjes. Wat wij allemaal wel niet met elkaar 

gedeeld hebben de afgelopen jaren . Susanne, dank voor de gezelligheid en medemama 

adviezen. Esther en Saskia, alle ups en downs van onze promotietrajecten hebben we samen 

doorgemaakt, en ik ben toch wel heel trots op ons. Esther, jouw promotie is een voorbeeld 

voor mij! En jij ben er ook bijna Saskia. Jullie staan naast me op mijn grote dag, ik zou niet 

weten met wie ik anders op dat podium moet staan straks! Ook nu zien we elkaar nog 

geregeld, ik hoop dat dat zo blijft.

Ü Familie en vrienden
Naast werk is er gelukkig ook nog een privé. Vrienden en familie, dank jullie wel voor 

alle gezelligheid! Jorien, voor mijn gevoel zijn wij voor een deel samen opgegroeid, van 

beginnende studentjes tot dokter en doctor! Bedankt voor alle gezelligheid, ook met Aileen! 

Lisette, dank voor je interesse en alle gezelligheid! Samen hebben al heel wat ‘majorlife

events’ meegemaakt. Cathelijne, er bestaat geen grotere lieverd dan jij! Dank je wel, kom je 

snel weer eten ?

Pap, mam en Pepijn, dank voor jullie steun op alle fronten. Bedankt voor alles, en nog veel 

meer.

Als laatste prijs ik mij zeer gelukkig dat ik de twee leukste mannen gewoon thuis heb zitten! 

Peter, samen kunnen wij de hele wereld aan. Teun, er is niets wat mij zo gelukkig maakt als 

jouw lach '.
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