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Dank!

“Je doet het toch wel?” vroeg Saskia van Helden-Deel, kersverse manager van het 

kersverse Onderzoekscentrum voor Preventie van Overgewicht in Zwolle (OPOZ), in de 

trein tussen Amsterdam en Zwolle. Voor ik het wist zat ik in een promotietraject. OPOZ 

bood me de kans om voeding, gezondheidsbevordering en onderwijs te combineren in 

één onderzoek. Het werd een lang, spannend, af en toe moeizaam of frustrerend, leuk, 

interessant en leerzaam proces. Saskia, ik weet niet zeker of ik je dankbaar moet zijn, maar 

het proefschrift ligt er! Daarnaast waren er vele anderen die op een of andere manier 

betrokken  waren bij mijn geploeter. Voor jullie is dit dankwoord.

Jaap, Remy, Carry en Tommy, ook voor jullie was OPOZ een avontuur. De praktijk en de 

hogeschool bleken soms weerbarstig. “Als het niet schuurt en wringt, is het niet nieuw” 

sprak Jaap bemoedigend.  Jaap, ook al ben ik sneller in de halve marathon, in de wetenschap 

lig je mijlenver op me voor! Fijn dat ik kon leunen op je kennis en ervaring. Dank voor 

je geduld en opbouwende woorden. Carry, jij bewaakte de wetenschappelijke maatlat.  

Met kunst- en vliegwerk (naar de trein) wist je altijd tijdig, bruikbare, gedetailleerde 

en scherpe feedback te geven. Tommy, jouw enthousiaste feedback met radicale 

wijzigingsvoorstellen bracht me soms tot wanhoop. Maar het hielp wel! Remy, jouw 

telefoontjes kwamen altijd last minute, maar waren het waard om op te wachten. “De 

mensen moeten dansen” zei je ooit. Daarop reageerde een meisje in een focusgroep: 

“Nee, liever gewoon rennen”. Alle vier heel veel dank!

In de duiventil, die de werkkamers van OPOZ zijn, werd altijd met elkaar meegedacht 

en lief en leed gedeeld. En altijd was er taart. Dieuwke, Sandra, Attie, Han, Elske, Maaike, 

Lubke, Linda, Anne Esther, Sylvia, Elze, Marg: de verschillende visies op overgewicht en 

bevorderen van gezond gedrag ieder vanuit zijn eigen vakgebied en werkterrein waren 

leerzaam, waardevol en verfrissend. Maaike, bedankt voor je hulp bij het schrijven en de 

dataverzameling van CheckTeen. Lubke, de gesprekken over jouw deelonderzoek hebben 

mijn gedachten gescherpt. Anne Esther, met een la vol zoete en hartige lekkernijen 

werken we rug aan rug lekker door op onze kamer. Elske, fijn dat je eerder klaar was 

dan ik; kon ik de kunst mooi bij je afkijken. Attie, wij gaan beiden voor de dubbel: een 

promotie én een nieuwe opleiding opzetten. Met voldoende goede koffie moet dat 

lukken. Inmiddels is OPOZ ingebed in het Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn en dat 

brengt nieuwe collega’s, andere onderzoeksthema’s en gezelligheid mee. We leren veel 
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van elkaar. Monique, Marieke, Annemieke, jullie hebben kamer F1.28 geannexeerd, maar 

ik wil jullie nu al niet meer missen! 

Heel blij ben ik met de medewerking van de leerlingen en docenten van scholen in Zwolle 

en elders in het land. Analyses met SPSS zijn veel leuker met de informatieve, levendige 

en soms hilarische focus groep gesprekken in gedachten. De hulp van GGD IJsselland bij 

de CheckTeen dataverzameling was onontbeerlijk, veel dank aan Annette, Ria, Wietske 

en de JGZ-verpleegkundigen. Studenten betrekken bij je onderzoek is praktisch, soms 

confronterend, leerzaam en erg gezellig! Dankjewel Margot, Maartje, Brenda, Lisanne, 

Rachel, Simone, Ingrid, Roelien, Anne en Corine!  

Mijn thuisbasis op Windesheim is het domein Bewegen & Educatie. Harry Frantzen, dank 

voor het vertrouwen, de geboden kans, ruimte en tijd, vooral de laatste 5 maanden. 

En voor je morele support! Erik, Diana, Eduard, Lies, Erwin en Anke, collega’s GzW op 

de lerarenopleiding: via jullie hield ik een - steeds dunner - lijntje met Educatie. Ik ben 

trots op de opleiding die we – de laatste jaren vooral jullie – hebben opgebouwd. De 

studenten GzW waren, zonder het te weten, mijn  klankbord in de praktijk. Bovendien 

deed de gedachte aan hun doorzettingsvermogen ook mij in het weekend mijn laptop 

openklappen. Alle andere collega’s, dank voor jullie meeleven en fijn jullie weer wat vaker 

te zien!

Zo’n promotie betekent veel, vaak en lang achter de computer zitten. Niet goed voor de 

energiebalans. Als lid van fietsclub Ledig Erf en triatlon-club Hellas prijs ik me gelukkig 

deel uit te maken van een grote groep mensen, van wie er altijd wel iemand zin heeft om 

te fietsen, zwemmen of rennen, ook al is het vroeg, koud of nat, of alle drie. Vaste prik zijn 

de dinsdagavond met ‘groepje 48’  en de zaterdagochtend in baantje 3 of 4. Vanaf nu hoop 

ik weer vaker het zondagse rondje LE te rijden én het terras te bezoeken. Dat lang niet alle 

sporters monomaan zijn, bewijst Janine: dankjewel voor de mooie omslag! Ook andere 

vriend(inn)en stonden klaar voor een bakje koffie, avondje klaverjassen, film, muziek, 

lekker eten en kletsen. Fijn dat jullie er allemaal waren en zijn! Maeike, Rob, Nils en Nynke, 

het is altijd heerlijk om bij jullie te crashen in Bunnik of op Vlieland! Mijn ‘huismannen’ op 

de Van Swindenstraat: Nijs, we hadden een gedurfd en mooi ‘woonexperiment’ en ik mis 

(niet alleen) je cappuccino; Bastian, je stoofpotjes hebben me door de laatste maanden 

geholpen.
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Opgegroeid in een bovenhuis, naast de snoepwinkel van tante Jopy, had het met mijn 

energiebalans zomaar verkeerd kunnen aflopen. Gelukkig waren de omstandigheden 

in ons gezin gunstig. Ik kreeg als kind partjes appel in de vorm van een zakje patat en 

home-made yogidrink, nota bene van een moeder die zelf griezelt van yoghurt. In het 

weekend en de vakantie trokken we te voet of per fiets er op uit. Omdat mijn vader een 

onbedwingbare neiging had om onbekende paadjes in te slaan, duurden die tochten 

vaak langer dan het vereiste uurtje van de beweegnorm. Zo kwam het helemaal goed. 

Mijn familie is er altijd en onvoorwaardelijk en dat is heel fijn in drukke tijden. Annemieke, 

Ad, Joost en Laura, wat een leuke vakantie-ontmoetingen hadden we in Frankrijk, ik op 

de fiets en jullie in de bus. Jan, dit jaar wordt het tijd voor de racefiets. Karin, fijn om jou 

als een extra (schoon)zusje te hebben. Ellen en Maud, jullie logeer- en kampeerpartijtjes 

zijn altijd een feest. Dat doen we vaker! Papa, in mijn gedachten zie ik je neus glimmen 

van trots. Mama, je bent koppig, eigenwijs, zorgzaam en warm, Op mijn beurt ben ik 

supertrots op jou. Samen zijn jullie de beste ouders, die je je kunt wensen! 
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In 2005, Windesheim University for Applied Studies, VU University Amsterdam and  VU 
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At the start of 2011, Windesheim initiated the development of a professional master course 

for teachers in vocational education in the subjects Health Care & Social Work, Technology 

and Economics. Monique became the project leader of this challenging, innovative and 

interesting project. After finishing her thesis, she continues to work at Windesheim as a 

teacher educator, researcher and coordinator of this professional master course.

Monique likes to swim, cycle and run which balances perfectly with her love for cooking 

and having dinner with friends and family. 

201459-bw-Ridder.indd   156 23-06-14   16:15



157

Publications and presentations

Published 
 Ridder MAM, Visscher TLS, Hirasing RA, Seidell JC, Renders CM (2013). Dutch teachers 

and parents about overweight prevention in pre-vocational schools. Health Promotion 
International; doi: 10.1093/heapro/dat065

 Ridder MAM, Heuvelmans MA, Visscher TLS, Seidell JC; Renders CM (2010). “We are healthy, 

so we can behave unhealthy”, A qualitative research about the health behaviour of Dutch 

lower vocational students. Health Education,110 (1), 30-42.

 Ridder M, Knols C, Buuron I (2004). Manual publiek private samenwerking. Stichting 
Consument en Veiligheid. Amsterdam.

 Ridder MAM en Petit CFM (1994). Vergiftigingen bij kinderen zijn eenvoudig te voorkomen. 

Pharmaceutisch Weekblad, 132 (4), 453-456.

 Ridder MAM en Petit CFM (1997). Een nieuwe impuls voor kinderveiligheidsvoorlichting. 

Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 29 (6), 81-83.

 Ridder MAM, Petit CFM, Brouwers-de Jong EA (2001). Kinderveiligheid, lokaal en 

massamediaal. In: Gezondheidsvoorlichting in perspectief. Merkx, JAM. (red.), Van Gorcum, 

Assen, 43-54.

 Ridder M en van Vugt M (2002). Vergiftigingsongevallen bij jonge kinderen: helpen 

preventieve maatregelen? In: Tijd voor gezond gedrag; bevordering van gezond gedrag bij 

specifieke groepen. Jansen J, Schuit AJ, van der Lucht FJ. RIVM, Bohn Stafleu Van Loghum, 
Houten, 2002, 272 p.

 Ridder M en Volkstedt I (2002). Kinderveiligheidscampagne ook voor Turkse en Marokkaanse 

kinderen. Tijdschrift voor Gezondheidsvoorlichting 19, 20-21.

Submitted
 Ridder MAM, Koning M, Visscher TLS, Hirasing RA, Seidell JC, Renders CM (submitted). Cues 

for obesity prevention in Dutch schools. A cross-sectional survey about energy balance 

related behaviour combined with anthropometric measures among Dutch adolescents.

 Ridder MAM, Visscher TLS, Hirasing RA, Seidell JC, Renders CM (submitted). Parental 

influences on overweight-related dietary, physical activity and sedentary behaviours as 

perceived by Dutch adolescents. A cross-sectional study.

 Ridder MAM, Visscher TLS, Hirasing RA, Seidell JC, Renders CM (submitted). Teaching 

dietary and physical activity behaviour in Dutch prevocational schools. A digital survey 

among teachers.

201459-bw-Ridder.indd   157 23-06-14   16:15



158

Presentations
 Ridder MAM, de Jong E, Bruinewoud AM, Visscher TLS, Hirasing RA, Seidell JC, Renders 

CM (2013). Changes in dietary and physical behaviour from childhood to adolescence. 

A longitudinal study of Dutch students at primary school and secondary school. Poster 

presentation. European Congres on Obesity, May 9-12 2012. Lyon, France.

 Ridder MAM, Visscher TLS, Hirasing RA, Seidell JC, Renders CM (2009). “We are healthy, 

so we can behave unhealthy”. A qualitative research about the benefits, barriers and 

strategies of healthy eating and physical activity according to lower vocational students 

in the Netherlands. Poster presentation. European Congress on Obesity, May 6 – 9, 2009. 

Amsterdam, the Netherlands.

 Visscher TLS, Schokker DF, Ridder MAM (2008). De rol van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek bij het bevorderen van gezond eet- en beweeggedrag van kinderen. Workshop. 

Nederlands Congres Volksgezondheid, april 2008. Groningen.

201459-bw-Ridder.indd   158 23-06-14   16:15






