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Ten eerste wil ik alle getroffenen van de vuurwerkramp Enschede bedanken 

voor hun vertrouwen in het delen van persoonlijke informatie over hun welzijn. Zonder 

hun tijd en inzet was dit proefschrift niet mogelijk geweest.

Miranda Olff, op de valreep van mijn promotie ben je hoogleraar geworden, 

gefeliciteerd! Dank je dat je er al die jaren voor mij was als co-promotor. Het was prettig 

om je in de beginjaren aan de overkant van de gang te hebben. Door die korte lijn waren 

vragen vlot beantwoord. Je snelle reacties op mijn artikelen maakten het fijn om met je 

te werken en je gevleugelde uitspraak “ach, dat doe je toch even” zorgde ervoor dat ik 

mijn aarzelingen met betrekking tot schrijven en presenteren liet varen. Ook al bleek het 

in de praktijk niet om ‘even’ te gaan.

Berthold Gersons, mijn promotor. Ik heb je bemoedigende telefoontjes op 

momenten dat ik het even niet meer zag zitten zeer gewaardeerd. Jij was ook degene 

die zorgde dat een verbinding legde tussen wetenschap en praktijk. Jouw kennis ben ik in 

de loop der jaren steeds meer gaan waarderen. Inmiddels heb ik je ook persoonlijk meer 

leren kennen. Je bent een betrokken en warm mens. Ik hoop dan ook in de toekomst nog 

vaak samen met jou cursussen te geven.

Rolf Kleber, mijn promotor vanuit de Universiteit Utrecht. Jij lette op de 

details en zette de puntjes op de i voor een artikel. Rolf, hartelijk dank voor de altijd 

bemoedigende woorden.

De andere leden van de promotiecommissie prof.dr. F. Boer, prof.dr. D.A.J.P. 

Denys, prof.dr. M.H.W. Frings-Dresen, prof.dr. M. Joëls en prof.dr. ir. E. Lebret wil ik 

bedanken voor het beoordelen van dit proefschrift.

Vervolgens wil ik mijn onderzoekmedewerkers bedanken. Nelly Waanders-

Ras en Ingrid van der Kooi mijn medewerkers van het eerste uur. Met veel vertrouwen 

kon ik het werk aan jullie overlaten. Dank voor jullie zorgvuldigheid in bejegening van 

deelnemers tijdens de interviews. Het was fijn om jullie er ook bij de 2e ronde bij te 

hebben. Inge Wünsch, Elisabeth Martens, Freke Zuure, Kim van den Heuvel, Karin 

Blom, Serge Zweers, Marie-José Sengers, Bastiaan Kroeger, Menno Schrijver, Mirjam 

Nijdam, Anita Schepers, Doris Gomez, Kim Tiggeloven, Marjolein van Klink, Petra 

Hagens, Richelle Amweg, Jan van Leeuwen, Aukje Maas, Govert Winterink en Yvette 

Loves heel hartelijk dank voor jullie inzet bij de dataverzameling.
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De hulp van Jan Roorda van de GGD Twente bij het aansturen van de 

onderzoekmedewerkers, de data-verzameling en toewijzing van de respondenten aan 

de interviewers was niet alleen noodzakelijk, maar ook zeer plezierig. Jan, ik kijk terug 

op een fijne samenwerking!

Hans Reitsma, redder in statistische nood. Kwam ik bij Hans dan kon ik 

ontspannen, want jij maakte moeilijk materie begrijpelijk. Dank voor je hulp.

Jan van Amsterdam, dank voor het meedenken over alle biologische bepalingen. 

Dank ook dat je me als een volwaardig laborante een aantal dagen aan het werk gezet 

hebt op het RIVM-lab. Zo’n witte jas zit best lekker.  

 (Voormalig) Psychotrauma collega’s van het AMC, Renée Hutter, Gré 

Westerveld, Joanne Mouthaan, Mirjam Nijdam, Rogier Visser, Anke Witteveen, 

Hendrieke Bolding, Rosaura Polak, Susanne van Buschbach, Adrienne Freeve, Sandra 

Raabe, Carlon Cupido, Giel-Jan de Vries, Frenny Wiersema, Kitty Schimmel, Ramon 

Lindauer en Els van Meijel. Heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid. Dank ook voor 

de gezelligheid op de gang en het gevoel een team te zijn. Wat heb ik het met een aantal 

van jullie ook leuk gehad tijdens de congressen! Dank ook voor de hulp bij artikelen en 

congrespresentaties. Ik mis jullie allen.

Carin Meijer wil ik in bijzonder ook bedanken. Je bent jarenlang mijn buurvrouw 

op de gang in het AMC geweest. Carin, heel erg dank voor je interesse en aanmoediging.

Ellen Klaassen, Carien de Kloet, Ronald Rijnders, Iva Bicanic, Thomas Rinne 

en de andere leden van de werkgroep trauma en neurobiologie. Het was heerlijk om 

met jullie te bomen over onderzoeksbevindingen en concept-artikelen op jullie uit te 

testen. Maar vooral de relativering en zelfspot onder de leden maakten de werkgroep 

bijeenkomsten zo ontzettend leuk. 

Louise Soper, mijn hulp in huis en Engelse vertaler. Zonder jouw hulp had ik me 

niet zo op het onderzoek kunnen toeleggen. Soms draaiden we de rollen om vlak voor ik 

een Engels stuk instuurde. Twee vliegen in een klap: jij verbeterde mijn Gibberish en ik 

kon ongestoord stofzuigen tijdens werktijd zonder wroeging over werkvermijding!

Neil Kitchiner and Neil Roberts, my dear conference friends. You taught me that 

being stressed out about presenting research findings for a team of experts in English is 

the best recipe for having great fun afterwards. I will really miss you both.

DANKWOORD
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Ook wil ik mijn patiënten bedanken voor hun vertrouwen om hun pijn over 

het doormaken van ernstig traumatische gebeurtenissen met mij te delen. Het hielp mij 

te motiveren om dit omvangrijke project tot een einde te brengen. Bovendien had ik 

zonder hen de materie in dit proefschrift onmogelijk kunnen vertalen naar de klinische 

praktijk.

Marit Sijbrandij, mijn geweldige paranimf. Dat ik je zou vragen als paranimf 

stond al vanaf begin af aan vast. Door jou kreeg ik inspiratie om te starten met 

een promotietraject. Het is onmogelijk om uitgepraat met je te raken over hete 

wetenschapsnieuwtjes en tips. Overigens raken we ook niet uitgepraat over iets 

dergelijks als mooie schoenen of andere snuisterijen. Externe factoren als gezin, 

weigerende telefoons of treindeuren die sluiten, maken pas een eind aan onze gedreven 

conversaties. Dank je dat je mijn paranimf wilt zijn. Zonder jou zou mijn promotiedag 

niet dezelfde zijn.

Michel Meewisse, mijn grote broer. Als jongere zus wil ik toch een beetje 

indruk op mijn broer maken. Het was dan ook een opluchting dat je op een dag verbaasd 

opmerkte dat ik werkelijk wetenschap bedreef. Super dat je mijn paranimf wilt zijn. Ik 

hoop dat je deze dag trots op me kunt zijn.

Pap en mam. Dank voor jullie betrokkenheid, steun en zorg al die jaren. Ik heb 

me erg verzet tegen het keurslijf van onze maatschappij door mijn hang naar vrijheid. 

Titulatuur was tegen mijn principes. Uiteindelijk heb ik mijn modi omgedraaid en ga ik er 

vol in mee. Kennis blijkt meer vrijheid te geven dan verzet. Ik vrees de doctor-titel zelfs 

nog te gaan gebruiken ook.

Serhan, mijn lieve grote zoon. In mijn promotietijd ben jij van puber tot 

man uitgegroeid. Je hebt me kennis laten maken met jouw professionele wereld. Dat 

resulteerde in een prachtig vormgegeven kaft. Ik heb je lief.

Yaron en Isaac, mijn lieve kleine jongetjes. Yaron, je vroeg me recentelijk in 

opperste verbazing: “Huh mam, schrijf jij een boekje?”. Ik beken. Tsja het duurt al jullie 

hele leven, dus het was geen nieuwtje. Maar nu is het klaar, en gaan we volop samen van 

boekjes genieten. Strips en voorleesverhalen weliswaar.

DANKWOORD
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Ron Grooteman, mijn man, steun en toeverlaat. Jij bent er altijd zeer nuchter 

onder. Werk is werk, ook al doe ik net of het van levensbelang is, of alsof het mijn hobby 

is. Dus geen reden voor speciale regelingen. Dat hielp te relativeren. Kreeg ik mijn data 

niet ingelezen dan maakte je daar ter plekke even een programmaatje voor, zodat ik in 

no-time alsnog met SPSS aan de slag kon. Dank voor je hulp.

Mariel Meewisse

april 2011

DANKWOORD


