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Ik durf het bijna niet te zeggen, het is af… Vier jaar promoveren is voorbij gevlogen en dit 
is het  resultaat.  Ik  zal de  afgelopen  vier  jaren herinneren  als  een ontzettend  leuke  tijd 
waarin ik met veel voldoening aan dit interessante en uitdagende onderzoek heb gewerkt 
en ontzettend veel heb geleerd. Alvorens ik een aantal personen apart wil noemen wil ik 
iedereen bedanken voor mijn geweldige tijd als promovendus!  
 
Deelnemers 
Allereerst wil  ik alle 145 deelnemers aan het onderzoek hartelijk danken voor de trouwe 
deelname.  Zonder  deelnemers  is  onderzoek  onmogelijk.  Ondanks  stressgerelateerde 
klachten namen zij deel aan het onderzoek en vulden zij een vijftal vragenlijsten in. Ook de 
leidinggevenden die hebben deelgenomen aan de interventie wil ik hartelijk danken.  
 
Arbodiensten & bedrijven 
Het ADAPT onderzoek had niet plaats kunnen vinden  zonder de prettige  samenwerking 
met  twee  arbodiensten,  namelijk  de  Dienst  Arbo  en  Milieu  en  ArboNed,  en  de  drie 
instellingen  waar  het  onderzoek  heeft  plaatsgevonden,  namelijk  VU,  VUmc  en  Corus. 
Marten van Til, Jan Buursma en Erik Kieftenbeld, dankzij jullie was het onderzoek mogelijk 
en jullie zijn betrokken gebleven tot het einde. In het speciaal wil ik alle procesbegeleiders 
(bedrijfmaatschappelijkwerkers,  werkhervattingadviseurs  en  arbeidsdeskundigen), 
bedrijfsartsen  en  secretaresses  van  de  arbodiensten  graag  noemen,  jullie  hebben  veel 
voor mijn onderzoek gedaan. Bert Elzerman, bedankt voor alle regelwerkzaamheden voor 
verschillende databestanden. 
 
Begeleidingsteam 
Tijdens mijn promotietraject had  ik het  voorrecht om  te mogen werken met een groot 
begeleidingsteam. Han, Berend, Riekie  en Willem, heel  erg bedankt  voor  jullie  inzet en 
betrokkenheid de afgelopen vier jaren! 
Han,  mijn  copromotor.  Ik  begin  bij  jou  omdat  je  mij  van  het  begin  tot  het  eind  vol 
enthousiasme  hebt  begeleid.  Ik  bewonder  je  vanwege  jouw  vele  onderzoeksideeën  en 
kennis, ervaring en  inzicht  in de dagelijkse praktijk  in de bedrijfsgezondheidszorg.  Ik heb 
veel  van  jou  geleerd  en  je  bleef mij  verbazen met  inzichten waar  ik  nog  niet  bij  had 
stilgestaan. Onze samenwerking is heel prettig verlopen.  
Berend, mijn  copromotor. Als  huisarts  heb  je  een  belangrijke  rol  gespeeld  in het  leren 
kennen van de doelgroep. Jouw ervaring met het MISS project is belangrijk geweest voor 
de  opzet  van  het  onderzoek.  Daarnaast  heeft  je  kritische  blik  een  belangrijke  bijdrage 
geleverd aan wat er in dit boekje wordt beschreven.  
Riekie, mijn promotor. Je was meestal de eerste van wie ik stukken terug kreeg en je had 
altijd tijd voor vragen tussendoor.  Ik heb veel geleerd van  jouw methodologische kennis 
en  ervaring  in  alle  aspecten  van  onderzoek  doen. Gelukkig  is  onze  samenwerking  niet 
voorbij, in mijn nieuwe functie bij het RIVM werken we weer samen.  
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Willem, mijn  promotor. Ondanks  jouw  drukke  agenda  had  je  oog  voor  zowel  de  grote 
lijnen als de details. Je stelde me prikkelende vragen en daarnaast hield je ook de planning 
in de gaten.  
 
Co‐auteurs 
Maurice,  Anita, Dirk, Martijn  en Maurits,  bedankt  voor  jullie waardevolle  input  als  co‐
auteurs van mijn artikelen. Ik vond het prettig om met jullie samen te werken!  
Carla,  jij deed  je  afstudeeronderzoek binnen mijn onderzoek  en dat  resulteerde  in  een 
mooie publicatie. Het was ontzettend leuk om met jou samen te werken!  
Dear  Renee‐Louise,  Patrick,  and  Eva,  I  would  like  to  thank  you  for  the  excellent 
collaboration  for  the  Cochrane  review.  I  appreciated  your  enthusiasm  and  it was  very 
worthwhile  to  discuss  about  the  review  during  your  visits  to  the Netherlands  and  the 
summer course of the WDP‐program.  
 
Onderzoeksassistentie  
Sjennie, ongeveer  anderhalf  jaar werkte  je  twee dagen per week  voor mijn onderzoek. 
Daarin  heb  je  ontzettend  veel  deelnemers  gezien  en mij  veel  ander  werk  uit  handen 
genomen. Bedankt voor je inzet!  
Hanna, Olga, Lisanne, Alwin, Helen, Karlijn, jullie ook bedankt! Als ik afwezig was vanwege 
een  cursus,  congres  of  vakantie,  was  de  tijdelijke  organisatie  van  het  onderzoek  heel 
succesvol. Daarnaast ben ik jullie dankbaar voor de ingevoerde vragenlijsten. 
 
Kamergenoten 
Ludeke en Sylvia, we hebben samen veel tijd doorgebracht  in kamer B559. Bedankt voor 
alle  gezelligheid  en  leuke  momenten,  en  natuurlijk  ook  voor  jullie  adviezen.  Ludeke, 
ondanks  dat  we met  onze  ruggen  naar  elkaar  toe  zaten  ben  je  een  dierbare  collega 
geworden.  Ik mis  jouw  gezelligheid  en  de  perfecte  balans  die we  hadden  tussen  hard 
werken, overleggen en bijkletsen.  Ik vind het super dat  je op 9 maart naast me staat als 
mijn paranimf! Moniek en Ton, met  jullie deelde  ik  tijdelijk de kamer.  Ik ben blij dat  ik 
jullie beter heb leren kennen!  
 
EMGO+ collega’s 
Voor  het  succesvol  afronden  van  een  promotietraject  is  een  prettige  werksfeer  heel 
belangrijk, en die was er zeker bij EMGO+. Bedankt collega’s, ik heb een ontzettend leuke 
tijd gehad!  Iris, bedankt voor de ontspannen  lunches. We deelden ups en downs  in het 
onderzoek.  Ik hoop dat we nog  lang vriendinnen blijven.  Ingrid,  jij was mijn vraagbaak  in 
het begin van het onderzoek, bedankt daarvoor. David, bij mijn start waren we de enigen 
bij sociale geneeskunde die promoveerden op een onderzoek over psychische klachten. Ik 
vond het  fijn om  jouw mening  te kunnen vragen en ben blij dat we nog  steeds contact 
hebben.  Alle  leden  van  de  Pak  ‘EM&GO  redactie,  vergaderingen met  jullie waren  een 
gezellige onderbreking van het werk.  
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Work disability prevention program 
I would  like to thank all persons that were involved or participated  in the WDP program. 
The program broadened my view regarding the challenges of work disability. The program 
also  provided  a  large  network  in  the  research  area.  It  gave  me  the  opportunity  to 
collaborate internationally. The three summer courses in Montreal were great! 
 
Leescommissie 
Op deze plek bedank ik ook de leden van de leescommissie voor de tijd en aandacht die ze 
aan  dit  proefschrift  hebben  besteed:  prof.  dr.  R.W.B.  Blonk,  dr. U.  Bültmann,  prof.  dr. 
A.T.F. Beekman, dr. D. Bruinvels, dr. L. Hakkaart en dr. C. van Vliet.  
 
PZO collega’s 
Mijn collega’s bij PZO wil ik bedanken voor de leuke ontvangst van mij als nieuwe collega 
(ondertussen al niet meer zo nieuw…) en de fijne tijd die ik tot nu toe heb gehad. Ik heb 
het erg naar mijn zin! 
 
Familie & vrienden 
Familie,  vrienden  en  vriendinnen,  ik  kan  jullie  helaas  niet  allemaal  bij  naam  noemen. 
Bedankt voor  jullie belangstelling en support.  Ik hoef nu gelukkig niet meer uit te  leggen 
dat een promotieonderzoek een ‘echte’ baan is! Alle ontspannen en gezellige momenten 
met  jullie  zijn  ongelofelijk  waardevol.  Carolien,  ik  vind  het  heel  fijn  dat  jij  bij  de 
verdediging op 9 maart naast me staat. 
 
Lieve pap en mam, jullie hebben mij altijd gestimuleerd om te blijven leren. Ik ben trots op 
het doorzettingsvermogen dat ik hierdoor heb ontwikkeld. Jullie staan altijd klaar met een 
advies, ook al waren  jullie niet  zo bekend met het wereldje op de universiteit. Bedankt 
voor alles! Lieve Marijke, ik ben heel blij met een zus zoals jij. Lieve Jo en Maria, het was 
fijn dat jullie veel interesse toonden. Bedankt voor het regelen van de cover.  
 
En dan  tot  slot,  lieve Ruud!  Ik weet  eigenlijk niet  goed met welke woorden  ik  jou  kan 
bedanken.  Jouw  liefde  en  rust  hebben me  gesteund  de  afgelopen  vier  jaar  en  je  zorgt 
ervoor dat ik mijn werk los kan laten. Je bent ontzettend belangrijk voor mij en maakt mij 
heel gelukkig. Bedankt dat je er altijd voor me bent! Het volgende feest is van ons samen! 
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