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Dankwoord

Dit proefschrift is tot stand gekomen door een mooie samenwerking en inbreng van velen. Zonder 
anderen tekort te willen doen, wil ik een aantal van deze mensen in het bijzonder bedanken. 

In de eerste plaats natuurlijk alle deelnemers. Heel wat kilometers hebben velen van jullie moeten 
reizen om allerlei spannende onderzoeken te ondergaan. Die bijna allemaal zijn gelukt! Een aantal 
van jullie is zelfs verschillende keren geweest. Dat allemaal om de kennis over het ontstaan van 
psychische problemen te vergroten. Ik hoop van harte dat de behandeling van psychische problemen 
bij mensen met VCFS, ook door dit onderzoek en jullie hulp, zal verbeteren. En ik kan het niet nalaten 
om de jongeren van het VCFS Jongerenweb veel geluk en succes te wensen met hun eigen netwerk. 

Mijn co-promotor, Thérèse van Amelsvoort, van Amersfoort, van Amelsfoort, etc., veel dank ben ik 
aan jou verschuldigd. Ik ben blij dat ik je gebeld hebt om te vragen of ik een onderzoek bij jou kon 
doen, dat je een fantastisch onderzoeksplan had en dat je mij vanaf het eerste moment het 
vertrouwen hebt gegeven om dat uit te voeren. Je werktempo (rap), je denktempo (rapper), je, 
overigens positieve, commentaar (rapst) en je kennis van zaken (div.) zijn bewonderenswaardig. 

Don Linszen, promotor, bedankt dat je mij de mogelijkheid hebt gegeven om op ʻjouwʼ afdeling, de 
zorglijn psychotische stoornissen, onderzoek te kunnen doen. Je altijd positieve insteek en je 
aanmoedigingen heb ik erg gewaardeerd. Jan Booij, ook promotor en meer dan terecht (nu) ook 
professor, jouw ongecompliceerde, ʻnormaleʼ, omgang met mensen is uniek. Bovendien waren je 
kennis en bijdragen onontbeerlijk voor het uitvoeren en beschrijven van alle studies in dit proefschrift. 

Mede onderzoekers, we zijn met steeds meer geworden. Janneke, in jouw tijd waren we nog een 
curiositeit (denk ik). Mariken, Oswald en Julia, een congres bezoeken met jullie is ʻoutstandingʼ. 
Fabiana, je had tòch mee moeten gaan. Het was gezellig en erg waardevol om lunches, kamers (te 
warm), frustraties, ervaringen (werk en privé) en nog veel meer met jullie te delen. Rianne, dank je 
voor al je complimenten, je verdient ze net zo hard terug. Nicole, wat een enthousiasme, dank je ook 
voor de aangename Dublin-dagen. Albertine, Bouke, Sara, Carin, Dorien, Eva, Maarten, Marise, 
Nienke, Nikie en Renate, en ook Berna, sorry voor mijn beperkte aanwezigheid en bijdragen aan de 
vergaderingen en onderzoeksborrels. Ik heb jullie interesse in mijn onderzoek (en dochter) erg 
gewaardeerd. 

Beste mensen met een speciale belangstelling voor het 22q11 deletie syndroom met wie ik in de 
afgelopen jaren in meer of mindere mate heb mogen samenwerken. Mieke van Leeuwen van 
vereniging VG netwerken (waaronder het netwerk VCFS/ deletie 22q11 syndroom), moeder van de 
samenwerking van alle betrokkenen (mensen met VCFS, ouders van-, behandelaars en 
onderzoekers), ik wil je danken voor je hulp en adviezen. Frits Beemer, vader van de samenwerking 
tussen professionals, dankzij jou staat VCFS in Nederland op de kaart. Frits, Jacob Vorstman, Petra 
Klaassen, Rens Evers en alle anderen van het plenair VCFS overleg, bedankt voor de prettige 
samenwerking. Net zoals de VCFS polikliniek, was dit overleg een prachtig initiatief vanuit Utrecht. 
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Verschillende afdelingen en mensen (van wie ik lang niet altijd de naam weet) in het AMC ben ik 
dankbaar voor hun hulp. Nico Abeling, ondanks al jouw drukte wist je altijd, op bijzondere tijdstippen, 
tijd vrij te maken om mee te denken of uitslagen uit te werken. Lieuwe de Haan, altijd scherp, met 
humor, succes met de adolescentenkliniek en het regiseren van heel veel onderzoek. Lotte, Sylvia, en 
Julia, bedankt voor het afnemen van de WAIS. Frank Baas, ʻjouwʼ laboranten van het neurogenetica, 
maar ook diverse medewerkers van de andere afdelingen, waaronder de nucleaire geneeskunde en 
het genetisch metabole ziekten laboratorium, bedankt voor jullie hulp. Waar voor velen het weekend 
dreigde te beginnen, wist ik hier geregeld een stokje of sample voor te steken dat nog moest worden 
verwerkt. 

Collegaʼs van Ipse de Bruggen, het is erg inspirerend om met zoveel verschillende kwaliteiten te 
werken. Geweldig, en gek dat dit gek is, dat het voor de organisatie en jullie als vanzelfsprekend wordt 
ervaren dat wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van het AVG-specialisme is. 
Bedankt voor de tijd voor mijn onderzoek. 

Wanda en Cecilia, paranimfen, ik heb jullie nooit kunnen overhalen om AVG te worden, maar gelukkig 
zonder moeite om me bij te staan tijdens de verdediging van mijn proefschrift. Vanaf het begin van 
onze studie hebben we heel wat meegemaakt, het voelt goed dit moment ook te delen. 

Minstens zo belangrijk, maar niet zo zichtbaar op onderzoeksresultaten, zijn alle mensen om me heen 
buiten het werk geweest. (Die ik niet allemaal ga noemen). Fred, jouw kwaliteiten als vormgever doen 
niet onder aan die van trouwambtenaar van de gemeente met een B; dank je voor weer een staaltje 
originaliteit en een prachtige cover van dit proefschrift. Luxe, wanneer zullen we doorbreken? (Vóór of 
na de website?) Ernst, Angelique, Senna, Ed, Séry, …, Rob, Fran, Giel, Sjoerd, Mieke, Jur, Jim, Frans 
en Ineke, ik vind mijn werk leuk, maar jullie zeker. Pa en ma, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke 
liefde en steun en alles (en dat is nogal wat) wat ik van jullie heb mogen leren. 

Lieve Petra, je liefde, je hulp, je humor, je vragen (ʻhoe zat het ook alweer met die bananen?ʼ), je 
kritische vragen en vele antwoorden zijn eindeloos belangrijk voor me. Ik ben superblij met je! En met 
onze Sofie(tje), die heel wat sneller onderzoekt dan haar vader. Ik ben ervan overtuigd dat we met 
elkaar nog veel mooie dingen zullen ontdekken. 
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