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Het heeft even geduurd maar daar ligt hij dan eindelijk, de gedrukte versie van mijn proefschrift! 

Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat Jantine in een van onze gesprekken zei 

dat iedereen tijdens zijn promotie een punt bereikt waarop zij denkt: waarom doe ik dit, ik stop 

ermee! Ik heb me dit nooit voor kunnen stellen. Zelfs na de 4 jaar dat ik met het onderwerp actief 

transport bezig ben geweest, ben ik nog net zo enthousiast hierover als toen ik begon. Hoewel, 

misschien zelfs enthousiaster! 

Maar een proefschrift schrijf je natuurlijk niet alleen! Wanda, laat ik met jou beginnen. Met jou 

als dagelijkse begeleidster heb ik het getroffen. Je deur stond altijd open voor vragen en je liet 

me vrij om mijn eigen mening op onderwerpen te vormen en daarmee ook meer een eigen draai 

aan mijn promotie te geven. Deze vrijheid heb ik als zeer prettig ervaren. We hebben samen een 

mooi projectvoorstel geschreven en ik blijf het jammer vinden dat we het niet tot de laatste ronde 

gehaald hebben. Maar wellicht nog iets voor de toekomst?!

Jantine & Pieter, ik wil jullie bedanken voor de kritische en sturende vragen die jullie tijdens het 

gehele traject gesteld hebben. Ik heb het als zeer prettig ervaren dat jullie altijd klaar stonden 

om even te sparren over bepaalde onderwerpen. De twee totaal verschillende leerstoelen maak-

ten dat ik me tijdens mijn promotie op beide gebieden meer ben gaan verdiepen. Jantine, ik 

wil jou bedanken voor de manier waarop je mij kennis hebt laten maken met het gebied van 

gezondheidsbevordering en beleid. Pieter, ik wil jou bedanken voor de manier waarop je mij 

de afgelopen 4 jaar kennis hebt laten maken met het onderzoeksterrein de inrichting van de 

stedelijke omgeving. Was dit aan het begin van mijn promotie nog een totaal onbekend terrein, 

aan het einde konden we het samen over interessante boeken hebben op dit gebied. Laten we in 

de toekomst blijven sparren met elkaar over hoe we actief transport en stedelijke ontwikkeling 

kunnen integreren.

Elise, jouw andere blik op bepaalde onderwerpen maakte dat de artikelen vaak nog breder neer-

gezet konden worden. Ik vond het fijn om met jou te overleggen en te komen tot een oplossing 

die voor iedereen duidelijk is.

Om de multidisciplinariteit van het AVENUE project goed te bewerkstelligen, had ik daarnaast 

nog een grote projectgroep om mij heen. Luc Int Panis, Henk Stipdonk, Brigit Staatsen, Frank 

den Hertog, Menno Moerman en Jolanda Maas bedankt voor jullie inbreng bij het project en de 

verschillende artikelen. Henk uiteraard nog een extra bedankje voor het maken van het mooie 

figuur in mijn discussie! 
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Gedurende mijn promotie heb ik met vele mensen samengewerkt. Ik wil Lea en Minke specifiek 

bedanken voor de goede samenwerking bij het schrijven van de verschillende artikelen. Maarten, 

ik wil jou bedanken voor de statistische ondersteuning die je mij tijdens mijn promotie hebt 

gegeven. Ik kwam niet altijd met de makkelijkste vragen, maar gelukkig kwamen we altijd tot een 

oplossing. Wim Swart & Harm ik wil jullie bedanken voor jullie inzet om de verschillende databe-

standen met behulp van GIS beschikbaar te krijgen. Ook wil ik hier Wim ten Have complimenteren 

over hoe hij op basis van een globale omschrijving een passende zoekstrategie op kan stellen 

voor het uitvoeren van het systematisch literatuuronderzoek.

Het ontwikkelen van een vragenlijst doe je niet alleen. Naast het bedenken van de vragen, komt 

er ook veel kijken bij de uitvoering van het veldwerk. Gaby, Julia & Thomas, bedankt dat jullie 

altijd klaar stonden om mijn vragen te beantwoorden en jullie betrokkenheid heeft zeker bijge-

dragen aan de kwaliteit van de vragenlijst. Yuri & Roos, ik heb met veel plezier meegekeken bij de 

focus groepen en vond het prettig dat jullie altijd open stonden voor mijn kijk op de besproken 

onderwerpen.

Uiteraard wil ik ook mijn collega’s van PZO en daarna VPZ bedanken. Willemijn, Jorien, Jeroen, 

Laura, Tessa, Gerben, Arthur, Liset, Nina, Iris & Ellen, ik ga onze lunchwandelingen missen! Ellen, 

bij jou wil ik uiteraard ook even wat langer stilstaan. De eerste twee jaar waren we kamergenoten 

en ook daarna hebben we nog veel contact gehouden. Ellen, ik wil je bedanken voor al onze 

leuke gesprekken en je hulp bij mijn artikelen en proefschrift als ik het even niet meer wist. En 

wat hebben we twee mooie artikelen samen geschreven! Matthijs, als teamleider stond je altijd 

klaar om even mee te denken over bepaalde vraagstukken en jouw kritische blik op onderwerpen 

heeft mij erg geholpen. Marianne & Karin, jullie verdienen het uiteraard ook om hier met naam 

genoemd te worden. Altijd als ik op het secretariaat kwam, stonden jullie voor me klaar en was 

er tijd voor een praatje. Bedankt hiervoor! Marianne, we hebben samen vele trainingen fitwalk 

gedaan. Jammer dat dit voorbij is! 

Ik wil hier uiteraard ook even kort stilstaan bij mijn paranimfen. Ik ken niemand anders die zo 

nuchter en relax is als Claudia. Hoe druk je het ook hebt, je hebt altijd tijd om even iemand an-

ders te helpen. En wat hebben we samen met Willemijn een leuk afdelingsuitje georganiseerd 

;)! Bedankt voor de gezellige gesprekken op het RIVM en de steun in de laatste fase van mijn 

proefschrift. Ik hoop dat we samen nog veel leuke momenten mogen beleven! 

Leanne, als familie heb je toch een speciale band. Ook al zien we elkaar niet dagelijks, toch staan 

we voor elkaar klaar op de momenten dat we elkaar kunnen helpen. Ik ben blij dat je mijn para-

nimf wilt zijn.
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Naast het promoveren moest er natuurlijk tijd overblijven om leuke dingen te doen met vrienden. 

Kim, Sammy, Bregje, Toon en Ingrid, bedankt voor de vele leuke momenten die we de afgelopen 

jaren hebben gedeeld. SinterKerstHalloween, avondjes stappen en Ingrid onze gezamenlijke 

vakanties. Laten we vooral doorgaan met deze dingen. 

Papa, mama, Leanne & Koen, Joep & Jaimy en Daniëlle & Wouter met jullie heb ik vooral de leuke 

momenten van mijn promotie gevierd. En ik denk dat deze gedrukte versie van mijn proefschrift 

ook wel weer een stukje taart waard is! Papa jij was natuurlijk mijn persoonlijke chauffeur (of ik 

die van jou) in de periode dat ik bij het RIVM werkte. Op maandag mee heen naar Bilthoven en 

op donderdagmiddag weer terug naar Eindhoven. Bedankt hiervoor! Dit maakte het pendelen 

tussen Utrecht en Eindhoven toch een stuk aangenamer.

En tot slot, lieve André… Bedankt dat je me gedurende het gehele traject gesteund hebt. Jouw 

relativerende woorden en luisterend oor hebben mij ook door de minder leuke momenten van 

mijn promotie heen gesleept. En uiteraard hebben we de leuke momenten uitvoerig gevierd. 

Bedankt hiervoor!


