
VU Research Portal

Work ability and fatigue in cancer survivors on long-term sick leave

van Muijen, P.

2016

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van Muijen, P. (2016). Work ability and fatigue in cancer survivors on long-term sick leave. [PhD-Thesis -
Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/08b79c22-c131-42a9-94fa-0f44a1fabbef


D
Dankwoord





221

Dankwoord

Na zes jaar is het werk gedaan en zet ik mij aan het schrijven van het dankwoord. 
Vele mensen hebben direct of indirect een bijdrage geleverd aan dit proefschrift en 
een aantal wil ik in het bijzonder danken voor hun inzet en bijdrage.

De leden van het projectteam: De promotoren, Allard en Han. Allard altijd 
scherp op de inhoud, kritische blik, open voor discussie. Dank voor de goede raad 
en het spiegelen, de revisies van teksten, ik heb er veel van geleerd. Han, met he-
likopterblik en tactisch inzicht in ruimere zin, jouw raad en advies zorgde er mede 
voor dat obstakels, die nu eenmaal inherent zijn aan een promotietraject, altijd 
weer konden worden weggewerkt, dank hiervoor!

Saskia, als co-promotor zeer betrokken op inhoud, vorm en voortgang. De niet 
aflatende inspanning en volharding om de door mij aangeleverde teksten, tabellen 
en presentaties verder te verbeteren, kunnen rekenen op veel dank en respect 
mijnerzijds. Het was soms een hele uitdaging om mijn stappen op het gebied van 
de wetenschap te begeleiden c.q. te corrigeren, maar het is je naar mijn idee zeker 
gelukt. Ook een woord van dank aan Ton en Ingrid, die in aanvang als lid van het 
projectteam een bijdrage hebben geleverd en ook meegeschreven hebben aan een 
of meerdere artikelen.

Diverse onderzoeksassistenten waren korter of langer betrokken bij het project. 
Mirre en Arianne, dank voor jullie waarneming van taken bij afwezigheid van Karin. 
En Karin, als onderzoeksassistente was je vanaf het begin betrokken bij het project, 
ik kon mij eigenlijk geen betere wensen. Jij kunt volgens mij dingen met Word en 
Excel die bij Microsoft zelf nog niet eens bekend zijn. Ook bij de dataverzameling 
en verwerking heb je veel werk verzet, voor dit alles veel dank.

De leden van de leescommissie en opponenten: prof. dr. Willem van Mechelen, 
dr. Angela de Boer, prof. dr. IJmert Kant, prof. dr. Irma Verdonck, dr. Herman Krone-
man, prof. dr. Daniëlle Timmermans en prof. dr. Haije Wind. Dank voor de bereid-
heid tijd te besteden aan het beoordelen van het proefschrift en uw aanwezigheid 
bij de promotieplechtigheid.

De deelnemers van het onderzoek: Een bijzonder woord van dank gaat uit naar 
de deelnemers van de cohortstudie, zonder hun inzet was het project niet mogelijk 
geweest.



222

Dankwoord

Collega’s en kamergenoten van kamer B-555, dank voor de gezelligheid, wijze 
woorden en luisterend oor. Jolanda en Feico, jullie hebben al enige tijd het pand 
verlaten maar leuk dat we elkaar nog regelmatig tegenkomen, zeker in het begin 
heb ik veel gehad aan jullie ervaringen en tips. Ook Eva, Daphne, Eva B., Yvonne, 
Kristel, Miljana en Chantal, dank voor het delen van lief en leed. Niet alleen het 
beloop van het project kon met jullie gedeeld worden, maar ook “Heel Holland 
bakt” en “Boer zoekt vrouw” werden vakkundig geanalyseerd. Ook de buurtjes en 
overige collega’s uit de directe omgeving waaronder Martine, Lieke, Sylvia, Maaike, 
Cécile, Olga, Liesbeth, Wendy, Astrid, Jarry en Diana wil ik danken voor de leuke 
tijd, onder andere gedurende de gezamenlijke lunches en verjaardagen.

Voor praktische vragen kon ik altijd ook bij Trees en Inge terecht, dames dank 
hiervoor. Ook Sjaak, Brahim en de mannen van de ICT mocht ik altijd lastig vallen 
bij problemen, waarvoor dank.

Alle KCVG-ers, waaronder de junioren, senioren en hoogleraren, dank voor 
jullie belangstelling en collegialiteit. Maar ook voor de gezelligheid bij congressen 
en bijeenkomsten. In het bijzonder een woord van dank aan Diederike en Herman, 
voor de betrokkenheid bij de totstandkoming en uitvoering van dit project. Jullie 
gaven alle ruimte om invulling te geven aan het project en dit heb ik zeer gewaar-
deerd. Natuurlijk sluit ik hier af met een woord van dank aan Sonja, duizendpoot 
en vraagbaak, die altijd bereid was om dingen te regelen of op de juiste manier in 
gang te zetten.

Collega’s en management van het UWV kantoor Breda en collega’s van het 
hoofdkantoor, dank voor jullie medewerking aan het onderzoek en getoonde be-
langstelling bij de voortgang van het project. Fijn om te zien dat onze academische 
werkplaats de keuze heeft gemaakt om een bijdrage te leveren aan de implemen-
tatiepilot.

Tot slot vrienden en familie, dank voor jullie getoonde belangstelling en geduld. 
Regelmatig was ik afwezig omdat ik vond dat iets af moest, maar binnenkort is dit 
verleden tijd en komt er meer ruimte voor andere activiteiten.

Paranimfen, Marloes en Maarten, voor mij heel bijzonder dat jullie vandaag 
naast mij staan. Ik hoop dat ik jullie ondanks mijn promotie in de afgelopen jaren 
toch voldoende tijd en aandacht heb kunnen geven. Niets is namelijk leuker dan de 



223

Dankwoord

ontwikkeling van je kinderen naar volwassenheid te kunnen volgen. En ik vind dat 
jullie het prima doen.

Lieve Karin, zonder jouw steun was dit alles niet mogelijk geweest. Heel af en 
toe moest je mij tot de orde roepen en sommeerde je mij het werk te laten liggen. 
Wat ik dan ook braaf deed. Dank voor je geduld, liefde en aandacht.


