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Dankwoord
Een PhD project komt altijd met ups & 
downs, maar als je zo’n geweldig pro-
motieteam hebt, zulke leuke collega’s, 
geweldige vrienden, lieve familie en part-
ner als ik dan kan je de hele wereld aan. 
 Mijn promotieteam met drie 
powervrouwen, Andrea, Mirjam en Nini, 
en één powerman, Carel, waren mijn 
rots in de branding. We hebben elkaar 
zo persoonlijk leren kennen, ik voel me 
na deze drie jaar echt onderdeel van de 
familie. Andrea is streng maar rechtvaar-
dig in het werk, echt iemand om veel van 
te leren en die alles uit je haalt wat erin 
zit (en nog meer), en buiten werk gezellig 
samen naar de bodypump en longbowls 
(met altijd een wijntje erbij). Mirjam is in 
het werk de reflector, degene die ervoor 
zorgt dat je niet alleen aan de dag van 
morgen denkt maar ook over volgend 
jaar en daarna. Als het tegenzit is zij 
de schouder om op te huilen. Ondanks 
drukte thuis en op het werk kon ik zelfs 
op zondagavond nog bij haar terecht als 
ik me niet goed voelde. Nini was meteen 
vanaf het begin al mijn grote voorbeeld 
voor het sterk in je schoenen staan. De 
drie PreventIT jaren samen moesten we 
aanpoten maar Nini liet nooit met zich 
sollen. Na die drie jaar gingen we samen 
op koffie- en pannenkoekendates en ik 
ben heel dankbaar voor de inzichten en 
steun die zij mij heeft gegeven. Carel 
heeft het niet altijd makkelijk met zoveel 
vrouwen om zich heen, die het eerste 
kwartier besteden aan bijpraten over de 
katten en vakanties. Hij is ons baken van 
rust met de mooiste wetenschappelijke 
inzichten om de manuscripten net dat 
extra beetje diepgang te geven. Heel erg 
bedankt voor de fijne gesprekken. 
 Ik wil graag al mijn collega’s van 
de Faculteit der Gedrags- en Bewe-
gingswetenschappen bedanken voor 
de fijne drie jaar. Ik ben in een warm 

bad terecht gekomen met heel open en 
vriendelijke mensen die elkaar door dik 
en dun steunen, de week afgesluitend 
met een gezellige vrijdagmiddagborrel. 
De grote groep PhD collega’s zijn goede 
vrienden van me geworden waaronder 
in het bijzonder natuurlijk mijn paranimf 
Sabrina (zonnetje in huis, studiemaatje 
en logeeradres), Anna, Stephanie, Roel, 
Nick, Keenan, Suey, Arjen, Dirk, Coen, 
Margit, Jennifer, Annike, Guido, Koen, 
Lotte, en oud kamergenootjes Daniëlle 
en Rebekka. Ik wil jullie bedanken voor 
de fijne koffie momentjes en dat jullie 
altijd klaar staan voor vragen en steun. 
Ik heb super veel genoten van de gala’s, 
sinterklaasviering, PhD weekenden, ap-
enkooien, rugby, escape room en andere 
bijzondere uitjes die we met de PhDs en 
afdeling hebben georganiseerd. Daar-
naast ook grote dank aan Vera, Romee, 
Emily en Isis, de studenten die stage 
bij ons hebben gelopen, en aan Lot, Si-
mone, Ilse en Mark voor het onderste-
unen bij de werkzaamheden van de RCT.
 I also would like to thank all my 
colleagues from PreventIT. We have 
had such a great three years and I have 
learned so much from all of you. The RCT 
was a rollercoaster and amazingly inter-
esting project. I would especially like to 
thank Alice, Ronny, Kristin, Stefanie, 
Sabato, Beatrix and Lis for the fun times 
all around Europe, during conferences 
and workshops. 
 Ik wil het Amsterdam UMC, 
locatie VUmc bedanken voor het fac-
iliteren van de EMPOWER, GreyPower 
en Sarcopenia Awareness projecten. Van 
mijn stage aan het VUmc heb ik veel 
lieve vrienden overgehouden waaronder    
Vincent, Siger, Nienke, Rachida en Kira. 
Dank jullie voor de pizzabrainstormsess-
ies en gezellige etentjes. De samenwerk-
ing met Marijke in ziekenhuis Amstel-
land was heel erg goed verlopen. Nu is 
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dit mijn nieuwe werkplek geworden waar 
ik veel lieve nieuwe collega’s heb ont-
moet en waar ik een geweldig leerzame 
tijd tegemoet ga als zaalarts, een speciaal 
bedankje voor Eva voor de gezelligheid 
de afgelopen maanden. Daarnaast wil 
ik Natasja en LASA bedanken voor de 
samenwerking aan het MetS manuscript. 
 Rob en Bas van McRoberts, 
heel erg bedankt voor de fijne samen-
werking met gebruik van de MoveMon-
itor en het schrijven van het manuscript.    
Nutricia met eerst Sjors (een goede 
vriend en steunpillaar) en later Janneke 
als contactpersoon, heel erg bedankt 
voor de ondersteuning en samenwerk-
ing. We hebben van InBody nationaal en 
internationaal steun gekregen tijdens de 
samenwerking in Dunedin, Nieuw-Zee-
land, bedankt voor het mede mogelijk 
maken van dit project.
 The last few months of the PhD 
I had the privilege of spending time 
in Melbourne, working together with 
amazing researchers at the University 
of Melbourne and @AgeMelbourne.                       
I would like to thank Gordon, René, San-
joy, Camilla and Kwang for this great 
opportunity. De tijd in Melbourne was 
niet hetzelfde geweest zonder Esmee en 
Hans. We zijn een hecht viertal geworden 
(eigenlijk zestal, Maria en Suze niet te 
vergeten) en daar ben ik heel dankbaar 
voor. De mooie gesprekken met lekkere 
rode wijntjes zal ik niet snel vergeten. 
I would also like to thank Charlotte,                    
Julian and Barbara from the University 
of Copenhagen for the nice collabora-
tion. 
 Mijn lieve middelbare school 
vriendinnen, met in het bijzonder mijn 
paranimf Lucie (al zestien jaar mijn 
rots, onderdak bij nood en prachtige 
vrouw), Kim, Karin, Laura, Wies, Anne 
en Melissa, wil ik bedanken voor alle 
gezelligheid, steun en toeverlaat. Ik vind 

het heel bijzonder dat we na zoveel jaar 
nog steeds zo’n hechte groep zijn. Ied-
er met eigen interesses, talenten en stuk 
voor stuk krachtige vrouwen met uit-
gesproken meningen (wat soms result-
eerd in interessante discussies). Remco 
en Pieter, Diana en Kobus dank jullie 
voor de bijzondere vriendschap. Mijn 
softbalteam en oud-teamgenootjes 
van de Hilversum Hurricanes, waar-
onder in het bijzonder pinkpopmaatjes                                                  
Kelly, Yvonne en Rosanne, buurvrouw 
en oudste vriendinnetje Nina, erg be-
dankt voor de leuke wedstrijden, begrip 
voor mijn frequente afwezigheid het af-
gelopen seizoen en goede afleiding op 
de zondagen. Merel, Britt en Richard 
dank jullie wel voor de hulp met de lay-
out en design van het proefschrift en lo-
go’s van projecten door de jaren heen. 
De lieve familie Kamer die me altijd 
steunen wil ik erg bedanken voor onze 
hechte band, in het bijzonder Rosanne 
bij wie ik op het terras vaak mijn hart kan 
luchten, en natuurlijk mijn liefde Michel, 
op nog vele jaren samen met veel bijzon-
dere reizen en een warm thuis. 
 To all my family in Australia and 
the Netherlands: thank you so much for 
the support and love, special thanks to 
Kathryn for spicing up my English, en 
Abe en Marco erg bedankt voor de 
mooie cover illustratie en inspiratie voor 
de thesis. Mijn lieve knappe broertje en 
zusje Timo en Kirsten bedankt voor de 
ontbijtjes en psychosociale autoritjes. 
Niet te vergeten mijn ouders Jacinta en 
Cees die altijd voor me klaarstaan en me 
de hele wereld gunnen met ongelofelijk 
veel liefde, dank jullie voor alles.
 Als allerlaatste maar allerbel-
angrijkste wil ik de deelnemers van de 
onderzoeksprojecten heel erg bedank-
en. Zonder jullie tijd en inzet was dit alles 
niet mogelijk geweest.
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