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DANKWOORD

Hoewel het schrijven van een proefschrift een hele klus is, valt het in de praktijk toch 
mee; zolang je maar de juiste mensen om je heen hebt. Die mensen wil ik op deze paar 
bladzijden bedanken voor alles wat ze voor mij geweest zijn de afgelopen paar jaar – en 
daarvóór.

Allereerst dank ik mijn promotor en copromotor Jantine Schuit en Annemarie 

Wagemakers. Jantine, wat een geweldige promotor ben je. Niet alleen denk je kritisch 
mee, maar je weet ook altijd weer een soort lichtheid in het proces te brengen. Meer 
dan eens heb je me over een dood punt heen geholpen. Jouw enthousiasme en 
betrokkenheid, je aanmoediging en complimenten zijn belangrijker geweest dan je 
waarschijnlijk zelf weet. Annemarie, je bent een fantastische copromotor. Altijd stond je 
voor me klaar, en snel ook. Ik kon op je bouwen en van je leren. Wij kennen elkaar ook al 
heel lang en dat maakte het extra leuk om met jou te mogen samenwerken. Ik zal jouw 
gescande pagina’s, vol blauwe krabbels, zelfs wel een beetje missen! 

Ik dank het RIVM, en in het bijzonder de Directeur-Generaal André van der Zande, voor 
de kans die ik kreeg om in het kader van een Strategisch Project aan dit proefschrift te 
werken. André, daarnaast dank ik je voor de inspiratie die je me gaf, bij het prilste begin 
van dit project. Ook Hans van Oers, Chief Scientific Officer en verantwoordelijk voor het 
speerpunt waar dit project deel van uitmaakte, wil ik graag danken. Hans, je hebt mij 
veel vertrouwen gegeven en daar dank ik je voor. De beslissende stap naar het eerste 
artikel in dit proefschrift heb ik dankzij jou gezet. Ook mijn afdelingshoofden Matthijs 

van den Berg en Eline Scheper volgden de vorderingen met grote belangstelling, 
waarvoor ik ze erkentelijk ben.

De RIVM-collega’s die meewerkten aan mijn onderzoek, Ellen Uiters, Lidwien Lemmens, 
Jeroen Devilee, Elise van Kempen en Wim ten Have, waren voor mij een rots in de 
branding. Ellen, je bent niet alleen deskundig maar ook een lieve collega. Lidwien, altijd 
betrouwbaar en vrolijk – ik wil met jou nog wel eens in de achtbaan zitten! Jeroen, je 
bent een scherpe denker en heel betrokken. Elise, ik bewonder de degelijkheid van je 
werk. Maar ik heb jou ook leren kennen als een collega waarmee je veel plezier kunt 
maken. Wim, je bent een bescheiden man maar wat heb je ons geweldig geholpen met 
je deskundigheid op het gebied van literatuurverkenningen. Dat mag wel eens gezegd 
worden. 

Ik dank ook de collega’s van de afdeling Preventie en Voeding voor het meeleven, de 
nuttige tips en de gezelligheid. Collega’s en goede vrienden zijn voor mij ook Theo van 
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Alphen en Brigit Staatsen. Jullie initiatief om een symposium aan de verdediging van 
mijn proefschrift vast te knopen is geweldig! Dank jullie wel!  

Bijzonder dankbaar ben ik alle mensen waarmee ik buiten het RIVM heb samengewerkt. 
Karin Kauw, Serfanim Uysal, Jitske Weekenborg en Dick Glastra van Loon van 
stichting Eigenwijks hebben mij enorm geïnspireerd door de manier waarop zij met 
bewoners in ‘hun’ Nieuw –West werken. Simone Klooster-Kwakkelstein van BOOT 
Nieuw-West dank ik voor de fijne werklunches bij Ada aan het water. Michaela 

Schönenberger van de GGD Amsterdam , jij weet vaak op een leuke manier nieuwe 
aspecten te belichten en bracht mij daarmee op ideeën. Mieke Schoenmakers en Willie 

Scharwächter hebben een cruciale rol vervuld in het onderzoek naar de ervaringen 
van de Amsterdamse gezondheidsambassadeurs.  Ik ben ook Age Niels Holstein en 

Marianne Mahieu van de gemeente Amsterdam dank verschuldigd. Zonder jullie 
enthousiasme was het onderzoek in Slotermeer er niet van gekomen! 

Loes Geelen en Monique Scholtes van de GGD Hart voor Brabant wil ik danken voor 
de fijne samenwerking bij het project in Vught.  Aafke Hofland van de Hogeschool 
Amsterdam dank ik voor haar belangrijke bijdragen aan mijn onderzoek maar ook voor 
de zelfgebakken lekkernijen.

Ook bij de Hogeschool van Amsterdam kreeg ik ruimte om aan dit proefschrift te werken. 
Ik dank in het bijzonder Jacomine Ravensbergen die mij als Decaan van de faculteit 
Bewegen, Sport en Voeding aanmoedigde waar ze maar kon. Aan mijn onderzoek 
hebben ook studenten bijgedragen. Bedankt, Kai Yin, Anisa, Annemarije, Samira, Rik 
en Angeliek. Jullie zijn toppers.

Ook wil ik alle mensen danken die als respondent aan een van de onderzoeken hebben 
meegedaan in Amsterdam of in Vught. Jullie zijn immers de hoofdpersonen in dit 
verhaal!

Geen promotie zonder commissie. Ik dank de leden van de promotiecommissie, Jaap 

Seidell, Maria Koelen, Kim Putters, Maria Jansen en Eva Elliott voor het lezen en 
accorderen van dit proefschrift. A special thanks for Eva Elliott who has been a colleague 
and friend for so many years. You are an internationally famous public health scientist and 
authority in resident engagement (and more) whom I greatly admire.  I feel honoured that 
you agreed to travel to the Netherlands for this occasion. 

Ik dank twee heel speciale mensen die in mijn leven een bijzondere rol spelen: José 

van de Ven en Loek Stokx.  Fijn dat jullie mijn paranimfen wilden zijn! José, lieve 
vriendin vanaf mijn vroegste kindertijd, je kent me en je bent er altijd voor me. Je hebt 
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de afgelopen jaren heel wat klaagzangen te horen gekregen en toch blijf je trots op me! 
Loek, top strateeg, warm mens, jouw collegiale en persoonlijke vriendschap door de 
jaren heen is voor mij heel belangrijk. Dat ik uiteindelijk dit proefschrift heb afgerond, 
daaraan heb jij bijgedragen door mij de weg te wijzen in werk-aangelegenheden.

Mijn ouders ben ik met heel mijn hart dankbaar voor wat ze me hebben meegegeven. 
Mijn moeder was een warme en humorvolle vrouw, die hartelijkheid uitstraalde naar 
iedereen in haar omgeving. Je kon bij haar schuilen en met haar lachen. Maar ze was 
niet alleen daarom mijn rolmodel; in een tijd, waarin dit niet vanzelfsprekend was, 
combineerde zij haar gezin met een full-time baan in het onderwijs. Wat was ik daar 
altijd trots op! Ik mis haar nog steeds. Mijn vader, nu al 93 jaar, is een bijzondere man en 
een kleurrijk figuur. Ik kan me nog zo goed herinneren hoe ik, als kind, met hem door 
de Waterleidingduinen wandelde. Als ik moe werd verzon hij de mooiste verhalen. Zo 
leerde ik de kracht van fantasie kennen; die creativiteit heeft mij ook bij het schrijven 
van dit proefschrift geïnspireerd. Papa, ik ben blij dat ik u nog heel vaak zie en dat u zo 
veel belangstelling voor me heeft. Mijn beide zussen Laura en Marianne dank ik voor 
gezelligheid en voor opbeurende teksten in tijden van stress. Laura, ik kon, en kan, bij 
jou en je lieve man Jan altijd terecht. Marianne, life hacker, het was zo fijn dat je me 
samen met Tjoe Liong bezocht toen ik in Frankrijk aan de laatste twee hoofdstukken 
van dit proefschrift schreef. 

Sem, Natasja, Joram en Hester, mijn lieve kinderen: ik was de afgelopen jaren veel 
aan het werk en dat was misschien niet altijd gezellig voor jullie. Maar jullie lieten je 
niet afschrikken en we hebben toch veel leuke uurtjes gehad. Ik houd van jullie en ben 
enorm trots op jullie allemaal!

Frans, mijn man en soulmate. Ik heb te weinig woorden om te vertellen wat jij voor 
mij betekent. Jij bent iemand die de kunst verstaat ‘met het hart’ te kijken. Al zo lang 
zijn we samen, maar het voelt nog altijd als nieuw. De laatste jaren waren soms pittig. 
Je hebt me steeds door dik en dun gesteund, moed ingesproken én op tijd achter de 
laptop vandaan gehaald zodat ik ondanks de proefschriftschrijverij nog een beetje een 
normaal mens kon blijven. Ons sabbatical in de Bourgogne was heel bijzonder. Je liet 
voor mij je drukke huisartenpraktijk achter en wat hebben we het goed gehad! Dank 
voor je geduld, liefde en humor. Ik ben blij met jou, elke dag weer!
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