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Mijn eerste ervaring met onderzoek was in 2006, het zogenaamde profielwerkstuk, het 
‘PWS’. Die van mij ging over de biologische klok en die invloed van een verstoring van 
deze klok op hartslag, bloeddruk en reactievermogen. Conclusie: mijn interventie; ‘een 
nacht opblijven’ zorgde niet een verstoring die groot genoeg was om effecten te zien. 
Nog nooit had ik gehoord van sample size berekeningen en statische analyses. Nu 11 
jaar later heb ik dit proefschrift geschreven en is mijn kennis over het doen van 
onderzoek enorm gegroeid!  
 
Ik ben dankbaar voor alle ervaring die ik op heb mogen doen tijdens mijn 
promotietraject maar er was ook een grote tegenslag: mijn burn-out. Het was een hele 
moeilijke periode. Ik heb dit overwonnen en ik ben trots ben op wat ik hebt bereikt en 
op mijn proefschrift!  
Dank aan iedereen die in me heeft geloofd, die me heeft gesteund en blij voor me is!  
 
Ik had dit proefschrift niet kunnen schrijven zonder de hulp van een aantal mensen die 
ik graag nog apart wil bedanken.  
 
Allereerst mijn promotor en co-promotoren;  
Mijn promoter Erik; bedankt voor het vertrouwen en het meedenken met de inleiding, 
discussie en de afronding van mijn proefschrift. 
 
Mijn co-promotor Paul; jouw ‘less is more’ aanpak is er zeker één waar ik nog veel van 
kan leren. Bedankt voor je begeleiding en jouw andere kijk op de wereld die hielp in de 
moeilijke tijden. 
 
Mijn co-promotor Hester; ik heb heel veel bewondering voor jouw enorme vakkennis. 
Deze kennis heeft mijn boekje zeker beter gemaakt. Ik hoop dat ik ooit zoveel kennis 
over een onderwerp in huis mag hebben. Bedankt voor je begeleiding. 
  
Dan mijn co-auteurs; bedankt voor het kritisch meedenken over de artikelen, het 
beschikbaar stellen van data en het delen van kennis. 
Jorien, dank je wel voor je hulp. 
 
En speciale dank aan alle 50-plussers die meehebben gedaan met de focusgroep- en 
vragenlijststudies. Ook dank aan de huisartsen die hebben meegedaan met de interview- 
en de vragenlijststudie. Zonder jullie deelname was dit proefschrift er niet geweest! 
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Mijn paranimfen Canan en Loes: 
 
Canan, met jou aan mijn zijde weet ik altijd zeker dat alles goed komt. 
Al op de middelbare school waren wij een vast team met verslagen en opdrachten. En nu 
ben je tijdens mijn verdediging weer mijn partner in crime zoals je dat mijn hele leven al 
bent. Dank je wel voor je onuitputtelijke steun en je relativeringsvermogen. Dank je wel 
dat jij jij bent, ik bof met jou in mijn leven! 
 
Loes, ik had me geen fijnere collega kunnen wensen. Jouw kijk op het leven is 
inspirerend en heeft me enorm geholpen! Dank je wel voor de leuke tijd, de fijne 
gesprekken en de klaagmomentjes. En gelukkig blijft dat nog even!  
 
Mijn toenmalige RVP collega’s: jullie interesse in mij en in mijn onderzoek waardeer ik 
enorm! 
Robine; je attentheid, je steun en de kopjes thee met lekkers op de juiste momenten 
zodat ik mijn hart even kon luchten hebben me enorm geholpen.  
Marjolein; ook al had jij het druk met je eigen proefschrift, ik kon altijd bij je terecht, zo 
fijn! 
Birthe; Ik ben je dankbaar voor de mooie artikelen die je geschreven hebt met de data 
die ik verzameld heb! 
 
Mijn (ex)collega’s buiten de RVP groep:  
 
Mijn kamergenoot Roan; Mede dankzij jou kwam ik altijd nog naar het werk. Bedankt 
voor je luisterend oor destijds en nu voor de ‘weekend-inluidende-koffie-drink 
momenten’! Die moeten we er zeker in houden! 
 
Irene, Annelie, Jeroen, Rody, Chantal en Janneke: onze koffiemomentjes zorgden altijd 
voor de juiste afleiding en pauze momentjes. Het was gezellig!  
 
Irene: Dank je wel voor je input voor mijn onderzoek! 
 
Paul; Jij stak regelmatig even je hoofd om de deur om te vragen hoe het ging en dat 
waardeer ik enorm. En bedankt voor alle adviezen met betrekking tot mijn 
triatlonambities.  
 
De EPI secretaresses Ilse en Suzan; mijn rotsen in de branding als ik weer eens in semi-
paniek binnen kwam en jullie mijn probleem binnen no-time hadden opgelost! 
 
Marit en Bianca: Laten we vooral doorgaan met onze gezellige lunchwandelingen!  
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Mijn nieuwe LCI collega’s: Bedankt voor het warme welkom! Ik voelde me meteen op 
mijn plek bij jullie.  
Madelief: we zijn weer directe collega’s, kunnen we de leuke Lidl tripjes en wandelingen 
vervolgen! 
Aura: Dank je wel voor de vrijheid om mijn promotie af te maken en de kansen die je me 
nu geeft bij de LCI om verder te komen in mijn carrière.  
 
Mijn lieve vriendinnen Ingrid, Sandra en Chantal: 
Onze leuke, gezellige, mooie en fijne gesprekken, uitjes en weekendjes weg hebben me 
zoveel geholpen. Zonder jullie was ik nooit zover gekomen. Ik voel me altijd zo gesteund 
door jullie! Ik kan me geen betere vriendinnen bedenken en ik hoop dat jullie weten dat 
ik er ook altijd voor jullie zal zijn.  
 
Mijn sportmaatjes: 
 
Anne; de gezellige zwemwedstrijden, trainingen en ook onze dates zorgden altijd voor 
wat fijne afleiding!  
Sabine; Laten we vooral onze leuke lunches voortzetten. Dank je wel voor je steun! 
Yuri en Dick; bedankt voor jullie begrip en jullie hulp. 
 
Suzanne, Ron en Cassandra; bedankt voor de fijne loopuurtjes! Ik ben blij dat ik jullie 
heb leren kennen!  
 
En dan natuurlijk: 
Wouter; jouw tomeloze geduld om de examenstof voor de exacte vakken uit leggen 
hebben mij door het VWO gesleept. En ook nu heb je me weer geholpen met mijn 
proefschrift. Ik weet dat ik altijd op je hulp kan rekenen en dat waardeer ik enorm. Ik 
heb mazzel met jou als broer. 
 
Pap, mam; Dit is het dan, mijn proefschrift. Ik wilde nooit zoveel vertellen over mijn 
promotie maar dit is waar ik aan gewerkt heb de afgelopen jaren. Ik kan niet in woorden 
uitdrukken hoe dankbaar ik ben voor jullie onvoorwaardelijke steun. Dat ik uit dat diepe 
dal gekomen ben, heb ik aan jullie te danken. Bedankt dat ik altijd bij jullie terecht kan. 
Laten we samen gaan genieten van mijn promotie op jullie trouwdag. Gefeliciteerd  




