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dankwoord





Uiteraard was dit werk nooit stand gekomen en tot een goed einde ge-
bracht zonder de inbreng en hulp van velen. Ik heb met veel plezier
met veel collega’s samengewerkt in het AMC, zowel bij de psychiatrie
als de radiologie. Ik wil allereerst de patiënten bedanken die meegewerkt
hebben aan het onderzoek, ondanks dat ze wel meer aan hun hoofd had-
den, en voorwie ik hoop datwetenschappelijk onderzoek hun en toekom-
stige patiënten zal helpen.

Sommigen wil ik in het bijzonder bedanken, met het risico iemand
te vergeten, waarvoor ik alvast mijn excuses aanbied. Deze weten-
schap gebeurde in de eindfase niet in een rustige bibliotheek ingericht
voor contemplatie, maar in de avonduren en weekenden, in een rom-
melig studeerkamertje, waar het proefschrift de voorrang kreeg boven
opruimen en schoonmaken, onder tijdsdruk en slaapgebrek en tussen alle
verplichtingen van werk en prive door. Genoeg ingrediënten voor een tij-
delijke geheugenstoornis. Met de hoop compleet te zijn, wil ik speci ek
bedanken:

Lieuwe – Jij verdient een hele pagina, maar vanuit kostenoogpunt heb
ik hier toch vanaf gezien.  was een schot in de roos toen ik mijn
wetenschappelijke stage bij je ging doen.Hetwas het begin van een uiterst
prettige samenwerking. Je scherpe analytische geest is een verademing,
niet alleen wetenschappelijk, maar ook klinisch en op beide vlakken heb
ik veel van je mogen leren. Je hebt aan een half woord genoeg en kan in
een snelle analyse een probleem vooruitbrengen. Naast de inhoud ben je
een handige, maar altijd eerlijke en zonder narcisme (een kostbaar en ver-
frissend iets in deze wereld), prettig iemand om mee en voor te werken.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat je in me geloofde, zonder te weten waar
ik soms zoveel vertrouwen aan verdiende, en wat me in moeilijke tijden
het zelfvertrouwen gaf om door te gaan. Misschien ben je vandaag mijn
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promoter en niet meer co-promoter, ik hoop het van harte - iets wat je
absoluut verdient!

Don – Jij bent een inspirator, met een indrukwekkende kennis van
schizofrenie en psychiatrie in het algemeen, van de hardcore biolo-
gie tot de psychoanalytische nesses. Je scherpe commentaar bracht de
manuscripten altijd tot een hoger niveau van denken. Daarnaast heb ik
je vaderlijke houding, maar ook jeugdige enthousiasme en gevoel voor
humor erg gewaardeerd.

Peter Dingemans - Je hebt een belangrijke rol gespeeld in het faci-
literen en interpreteren vanhet onderzoek bij de ultra-hoog-risico patiën-
ten. Je was altijd prettig benaderbaar, en bent een belangrijke pilaar ge-
weest in deze marathon.

Nienke – Mijn collega ‘agiko’, kamergenoot. Je bent een hele jne col-
lega, met wie ik veel heb kunnen lachen. Je bent ook essentieel geweest
in mijn eerste publicatie, je analytisch denken zorgde ervoor dat we het
juiste pad hielden in de wirwar van witte stof banen. Je bent een enthou-
siaste, uitstekende wetenschapper en clinicus, wat ook tot uiting kwam
in je analyses van de documentaire-serie over de rechtszaak van Michael
Peterson.

Odette, Lonneke, Janneke –Mijn andere collega promovendi. Odette,
jij was er bij vanaf het eerste uur en met z’n allen hebben we samen het
hele traject bij de Adolescentenkliniek doorlopen met alle ups en downs,
maar met altijd gezellige lunches.

De Adolescentenkliniek – is gewoon de leukste afdeling om te werken
en niet in de laatste plaats door iedereen die er werkt. In het bijzonder
Imke enMonique,ecla en Leonie, vanwie ik veel hebben kunnen leren,
zo ook van Marijke; en Marjon met wie ik vele emailtjes over van alles en
nog wat heb gedeeld.

De VORS groep – Dorien, Reinaud, Hiske dank voor de samenwer-
king bij de hoog-risico patiënten.

Ieke – Collega die ik een beetje vanuit het onderzoek al kende, maar
met wie de opleiding van leerzaam tot leuk werd, zelfs in de hectiek
van een SPDC-Oost. We hebben samen het hele traject min of meer
tegelijk doorlopen, en hebben op menig avond en op menig terras het
leven als onderzoeker, psychiater in opleiding, patient in leertherapie,
vriend en verloofde etc.etc. besproken. Het is altijd een genot om met
je te re ecteren. Ons onderzoeksweekend op de Veluwe is legendarisch
en hopelijk niet onze laatste kampvuur!

Maurice – Jij kwam er later als collega bij en al snel werden we goede
vrienden. We bespraken het leven bij en buiten de Ado’s. Ik heb veel aan
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je gehad tijdens deze beproefening, in praktische én in psychologisch zin.
Ook jij gaat promoveren, volgens mij een stuk rapper dan ik – en ik heb
veel respect voor alles wat je bereikt heb.

Ard – Mijn tweede promoter. Ook jouw commentaren hebben altijd
de artikelen opgewaardeerd tot eenwaardigwetenschappelijk niveau.Het
was pionieren in deze promotiesamenwerking tussen jouw afdeling en de
Adolescentenkliniek, in praktische zin en in menselijke zin. Promoveren
is, naast inspiratie en creativiteit, een zaak van doorzettingsvermogen,
samenwerken, en tegenslagen verwerken. Uiteindelijk is het gelukt.Mede
dankzij jou.

Charles – Mijn tweede co-promoter. Bedankt voor het durven aan-
gaan van deze onderneming en het betrokken blijven tot het einde. Jij had
een belangrijke visie bij de conceptie van dit proefschrift: op DTI alleen
kan je ook promoveren (je hoeft ook niet fMRI en spectroscopie er bij te
doen – hubris).

Erik – Ik ben je ontzettend dankbaar voor alle dingen die je voor me
gedaan hebt en dat je op belangrijke momenten altijd weer een gaatje
vond tussen je stapels andere werk. Zonder jou had ik geen controle per-
sonen gehad op de  Tesla, en had dit proefschrift er heel anders uit
gezien (misschien wel onzichtbaar). De voxel grootte heeft me meerdere
slapeloze nachten bezorgd, maar gelukkig hebben we dat wel duidelijk
gekregen.

Jorik – Je bent een betrouwbare en scherpe collega, en je prachtige
software heeft me gelukkig gemaakt met twee publicaties.

De leden vanmijn promotiecommissie –Uwil ik graag bedanken voor
het goedkeuren van dit proefschrift: Prof. Dr. H.E. Hulshoff Pol, Dr. P.
Dazzan, Prof. Dr. D.A.J.P. Denys, Prof. Dr. W. van den Brink, prof. Dr.
Veltman.

Natuurlijk hebben familie en vrienden het allemaal gadegeslagen en
wel eens gevraagd ‘weet je zeker dat je het wilt afmaken?’. Mam – Jij ben
de liefstemoeder,met een ongeloo ijke kracht enwijsheid, bij wie ik altijd
antwoorden kan vinden. Aaron – Jij bent de beste broer en beste vriend
en krijgt me altijd aan het lachen. Robin – lieve zus je woont te ver weg en
ik kom er te weinig, maar Aruba is altijd een veilig plek om uit te rusten.
Dad, I look forward to being, although a little farther than Pittsburgh,
closer to you again.

Tim & Evert zijn m’n beste vrienden van de middelbare school en ik
hoop met jullie en Pascal nog menig pintje/cola te pakken. Laurent als
hardloop maat en goede vriend, we hebben heel wat gedeeld en gelachen
al joggend door het Vondelpark. Teunis, Hans en Wouter, we hebben de
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mooiste vakanties gevierd en zijn samen gegroeid van scholiertjes naar
echte dokters. Neef Wouter verdient een speciale plek, die van het eerste
moment mijn zoektocht naar Zuzana in Praag heeft meegemaakt.

Zuzana – It was not easy to nd you, to truly nd you, and I am
so grateful I have. You are my soulmate – my inspiration to follow big
dreams, to think creatively, to share. You are my home. Miscommunica-
tion, neurosis and whatever sometimes stands in the way. Let these be
minor while we reach for the stars, on our way into our future.


