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Dankwoord

Allereerst wil ik de deelnemers aan het onderzoek bedanken voor het invullen van de 
vragenlijsten. Dit proefschrift was er niet geweest zonder hun medewerking. 

Verder wil ik een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage bij het opzetten van het 
onderzoek, het analyseren van de verkregen resultaten en het schrijven van de artikelen. 
Dit proefschrift had ik nooit kunnen voltooien zonder hun hulp.

Als eerste, Dr JEHM Hoekstra-Weebers, mijn copromotor en dagelijkse begeleider. 
Josette, wat hebben wij de afgelopen jaren veel samen gedaan! Denk aan de vele uren die 
we om tafel hebben gezeten om de eerste, tweede of weet-ik-hoeveelste versie van mijn 
artikelen te bespreken. Maar denk ook aan onze reis naar de Verenigde Staten, de con-
gresbezoeken die we samen hebben afgelegd en de gesprekken en discussies die we heb-
ben gevoerd. Ik heb veel van je geleerd over goed onderzoek doen, maar ik heb het ook erg 
gezellig met je gehad. Bedankt daarvoor! 

Prof dr HJ Hoekstra, promotor. Harald, jij hebt me zo’n vijf jaar geleden enthousiast ge-
maakt voor dit onderzoek, je hebt me gemotiveerd tijdens het promotietraject en je hebt 
altijd vertrouwen in me gehad. Je weet niet half hoe belangrijk dat voor me is geweest. 
Dank je wel!

Prof dr DTh Sleijfer, promotor. Dirk, jij hebt al mijn artikelen met een kritische blik 
gelezen. Je wist de overbodige zinnen en inconsistenties feilloos te vinden en wilde altijd 
weten wat de relevantie voor de praktijk was. Jouw begeleiding heeft absoluut bijgedragen 
aan de kwaliteit en helderheid van de artikelen. Bedankt!

Prof dr EC Klip, promotor. Ed, jou wil ik bedanken voor je bereidheid om voortdurend 
mee te denken over het onderzoek. Elke keer dat ik met je om tafel zat leerde ik weer wat 
bij over de psychologie van ziekte en gezondheid.

Imi Veldman, onderzoeksassistent van onschatbare waarde en paranimf. Imi, elke chaoot 
zou iemand als jou naast zich moeten hebben. Zonder jou was de dataverzameling nooit 
zo soepel en georganiseerd verlopen en was de onderzoeksperiode nooit zo gezellig ge-
weest. Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan, zowel tijdens als na het onderzoek. 
Bedankt ook voor de vele kopjes koffie en de fijne gesprekken. Laten we elkaar niet uit 
het oog verliezen.

Martijn Lutke Holzik, ook jou wil ik bedanken. Het lijkt al weer zo lang geleden dat we 
samen aan het project zijn begonnen, jij als arts, ik als psycholoog. Ik heb twee erg leuke 
jaren met je gehad en ben blij dat we elkaar nog steeds af en toe zien en spreken. 

Marrit Tuinman, collega, paranimf en vriendin. Marrit, na Martijn kwam jij op het project 
en het zat gelijk goed tussen ons. Ik  heb veel aan je gehad bij het schrijven van de artike-
len, want je structureerde me en wist mijn gedachten soms beter te formuleren dan ikzelf 
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kon. Ook buiten het werk heb ik je leren kennen en ik kan je zeggen, het is goed praten en 
lachen met jou. Zullen we gewoon doorgaan met elke dag bellen en elkaar vaak zien? 

Raoul Nap en Roy Stewart hebben me geholpen met de statistiek van het zevende hoofd-
stuk. Raoul en Roy, jullie hebben me allebei met buitengewoon veel geduld keer op keer 
op keer op keer op keer op keer op keer op keer uitleg gegeven over de statistische tech-
nieken die jullie gebruikten. Gelukkig was er ook altijd tijd voor gesprekken over films, 
huisdieren, mensen en het leven. Op een of andere manier duurden de overleggen altijd 
langer dan gepland. Raoul en Roy, bedankt voor jullie hulp en tijd. 

Prof dr JW Groothoff, Prof dr JM Nijman en Prof dr MAG Sprangers: bedankt voor het 
beoordelen van het proefschrift.

Ten slotte wil ik nog een aantal collega’s noemen die niet direct betrokken waren bij het 
project, maar die er wel voor hebben gezorgd dat ik enorm veel heb gelachen tijdens mijn 
promotietraject: Antonius Breeuwsma, Brunhild Eijsenga, Suzan ten Heuvel, Miranda 
Hollander, Gea Huizinga, Rudy Komdeur, Niels Koopmans, Thomas Muller, Tom 
Pereboom, Annemieke Visser, Wendel Vonkeman, Mattijs de Vries, Ellen van Weert en 
Gonda Wiersma. Wat leuk dat ik jullie heb leren kennen!
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