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Dankwoord (words of praise) 

Terwijl de hevigheid van het beschreven onderwerp nog tot u doordringt, 

kunt u even ontspannen tijdens het meest begrijpelijke en informele deel 

van het proefschrift, namelijk het dankwoord. En dat zal zeker niet een 

kwestie zijn van last and least! Want hoewel ik iedere letter in dit 

proefschrift eigenhandig heb opgeschreven, zijn er best wat mensen te 

noemen die een belangrijke contributie hebben geleverd aan dit werk. 

Lastige is alleen, met wie begin je, met wie eindig je en vergeet je niet een 

paar namen? Ik kies ervoor om te beginnen bij de professionele kring en af 

te sluiten met de persoonlijke kring om me heen die me hebben 

gestimuleerd, geholpen of anderzijds van nut zijn geweest.  

Allereerst wil ik beginnen met Wim, mijn promotor en belangrijkste 

sparringspartner voor dit proefschrift. Wim, toen ik je benaderde een paar 

jaar terug om je te vragen of je mijn promotor wilde zijn vond ik je al aardig, 

maar kon niet vermoeden wat een uitstekende en prettige begeleider je 

was! Met name de combinatie van begrip, snel overzicht en prima ter zake 

doende suggesties en opmerkingen maakt dat ik me op ieder overleg met 

jou verheug en een nieuwe stimulans opdoe voor mijn verdere plannen. 

Vooral de enthousiaste lichtjes in de ogen die beginnen te branden zodra 

je een leuk fris idee voor verder onderzoek ontwaart. Ik voel ook meteen 

een soort van rust en vertrouwen bij je zodra ik in je kamer plaatsneem, 

ondanks het voortdurende en hardnekkige gezoem van drukte en chaos 

dat jou overal lijkt te vergezellen. Daarom vind ik het extra 

bewonderingswaardig dat je na ieder stuk dat ik je opstuur en iedere vraag 

die ik voor je heb altijd vrijwel direct antwoord geeft via de mail. Je 

voornemens om het eens een tijdje wat rustiger aan te doen lijken dan ook 

voorlopig nog even in de koelkast te moeten worden gestald. Ik hoop toch 

dat je hier binnenkort wat meer tijd voor kunt vrijmaken, alhoewel ik het 

gevoel heb dat die drukte je ook wel prima ligt, net zoals die mij wel ligt.  

Daarnaast wil ik mijn directe collega‟s van het DIMS team natuurlijk 

bedanken. Ten eerste Raymond, die mij altijd alle vertrouwen en vrijheid 

heeft gegund om te doen waar ik goed in ben. Wij hebben een bijzonder 

ontspannen basis van samenwerken gevonden waarbij je je allang geen 
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zorgen meer maakt over mijn instelling of kundigheid. Daarnaast ben je 

een markante persoonlijkheid met een bijzonder goed gevoel voor humor, 

iets waar ik iedere dag wel lol van heb. Die humor kan evengoed naar 

voren komen in gesprekken over Jiskefet als over de wetenschappelijke 

kringen waarin we hebben vertoefd. Peter, jij bent ons gezicht naar de 

media. Dat doe je buitengewoon goed en vakkundig, met behoud van je 

eigen persoonlijkheid en nuances. Ik ben het vrijwel altijd met je eens in 

gesprekken daarover en kan meestal hardop lachen om je rake 

bespiegelingen over het “drugswereldje” waarin iedere keer weer dezelfde 

discussies, mythes en stereotypes opduiken. Van jou heb ik ook de 

gouden uitdrukking “organoleptisch”, iets waarvan ik erg in verleiding kwam 

om dat een keer onopvallend te gebruiken bij de beschrijving van onze 

testmethodes. Sander, altijd monter en vrolijk en altijd in voor een 

opmerking met een (al dan niet cynische) knipoog. Ook wij matchen goed, 

ik kan regelmatig bulderen om je rake observaties en ironische 

opmerkingen. Ondanks dat je altijd een notoire afkeer van de wetenschap 

veinst, geloof ik dat je het stiekem wel leuk vindt, zoals de appel die nog 

niet zover van de boom is gevallen. Neeltje, als een geduldig bloempje zit 

je het gebral en gekift uit van weer een bewogen discussie over 

testuitslagen en correspondentie naar de DIMS deelnemers of de pers. 

Zoals je weet gaan de meeste van die discussies vaak nergens over en 

komt het uiteindelijk altijd wel goed. Een bijzondere vermelding voor 

Matthijs, alhoewel je nu alweer 4 jaar actief bent bij Nick Ramsey op het 

veld van neuroimaging en MRI‟s, heb je me destijds aangestoken met je 

pure enthousiasme om mijn wetenschappelijke carrière niet te laten 

versloffen. Daarnaast heb ik tijdens alle borrels ook veel aan je gehad, ik 

ben erbij op je promotie! 

Het Drug Monitoring team heeft ons als onderdeel heel soepel opgenomen 

en de onderlinge samenwerking en contacten lopen prima. Vooral is dit te 

danken aan Margriet. Net zoals Raymond heb ik veel aan jou te danken, 

het feit dat je me min of meer een beetje op het spoor hebt gezet wat tot dit 

proefschrift heeft geleid. Daarnaast je aanmoediging en het feit dat je me 

volledige vrijheid en extra tijd hebt gegund om te kunnen blijven schrijven. 

Je liet meteen blijken dat je het belangrijk vond dat ik zou promoveren en 
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dat het de deskundigheid en professionaliteit van het team ten goede zou 

komen. Ik zal er alles aan doen om dat ook waar te maken in de toekomst, 

je kunt me altijd ergens voor inzetten, zoals je weet. En je bent een prettige 

en zeer stimulerende gesprekspartner als het over onze onderzoeken gaat. 

Verder stel ik het erg op prijs dat je me regelmatig even naar mijn 

dochtertjes vraagt. Toine, Guus, Gerda, Esther en Ellen bedankt voor de 

leuke gesprekken en de ondersteuning. Peggy, jij bent erg prettig als 

sparringspartner en als mede-promovendus van Wim, zo heb je me al een 

paar keer wegwijs gemaakt in de wondere wereld die AMC Graduate 

School heet en de papieren die je daarvoor allemaal in orde moet hebben. 

Ook wordt het erg op prijs gesteld dat jij de borrel levend houdt. En 

tenslotte Franz, don‟t waste your water! 

Verder wil ik uitdrukkelijk de DIMS deelnemers bedanken. Dat zijn er 

echter zoveel en het netwerk zo breed en divers dat ik daarvoor geen 

namen ga opnoemen. In plaats daarvan zal ik de instellingen nog even 

allemaal bij naam noemen en wil benadrukken, net zoals ik in mijn 

artikelen heb gedaan, dat zonder hun tomeloze, enthousiaste en vaak 

onbaatzuchtige inzet er géén DIMS bestond! Stichting Adviesburo Drugs, 

Stichting Jellinek, Tactus Verslavingszorg, Novadic-Kentron, Stichting 

Mondriaan, Stichting GGZ-NML, Stichting Traject, Stichting Mainline, 

Centrum Maliebaan, Stichting Iriszorg, Verslavingszorg Noord Nederland, 

Parnassia Bavo Groep, Brijder Verslavingszorg, Bouman GGZ, Stichting 

Emergis. Met vrijwel iedereen van jullie heb ik een uitstekend contact en ik 

hoop jullie nog veel te spreken, tijdens overleggen of telefonisch. Ook wil ik 

de andere partijen die belangrijk zijn voor het voortbestaan van het DIMS 

nog even bedanken, VWS, de begeleidingscommissie, het EMCDDA, EWS 

en het focal point.  

De staf van het AMC wil ik ook nog even bedanken, met name Bep, de 

gezellige babbelkont en bewaker van Wim‟s overvolle agenda. Ook voor 

jou hoop ik dat je genoeg rust kunt meepakken in de toekomst, zodat je 

niet helemaal afgedraaid bij je kleinkinderen aankomt. Maarten, een betere 

mentor op het gebied van statistiek ben ik tot dusver nog niet 

tegengekomen. Cleo, Vlaams vogeltje van me! Ik hoop ook snel op jouw 

promotie aanwezig te zijn en we moeten nog eens een mooie review 
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schrijven over cocaïne. Ik hoop dat je het ook wat rustiger aan doet, want 

je bent nu verantwoordelijk voor twee. 

Dan de persoonlijke kring, te beginnen met al mijn (gepromoveerde) 

vrienden. Ik zal ze niet allemaal opsommen, maar een greep doen uit het 

aanbod. Ronny, je hebt het me nog zo gezegd, “Tibor, doe het niet..”, 

maargoed, ik ben eigenwijs en hier ligt het bewijs. Joris, onze vriend op 

aanzienlijke afstand, ik hoop dat je snel een kans vind om over te komen, 

want zoals iedere keer weer blijkt: u bent de ontbrekende schakel! Jan, als 

Ronny de stenen zijn, Joris het cement, ben jij toch zeker de fundering. Dat 

laat mij over als de man die er in het steegje tegenaan staat te plassen, 

maar soit. Remko, laat je deadlines voor wat ze zijn en kom er eens vaker 

uit. Debje, mijn diehard studiekameraadje en socializer, ik hoop je ook wat 

vaker te zien. Paul, inmiddels bijna vader van drie, zullen we eens met de 

meisjes door de stad gaan fietsen? Sande, artistiek genie, spreek je snel. 

Bas, mijn langste vriend en concertbuddy, was je nou sumo of cum? 

Evelientje, ik kom snel je nieuwe huis bewonderen.  

Dan mijn familie, te beginnen bij mama. Emma, je bent voor mij van 

onschatbare waarde. Als een ware inspirator en klankbord ben je er altijd 

om iedere stemming van me op te vangen en daar uitvoerig over te 

analyseren. Ook tijdens het schrijven van mijn proefschrift hebben we 

menigmaal languit over allerlei zaken zitten bellen. Ik hoop dat je toen is 

opgevallen dat ik vaak heb onderstreept hoeveel ik op je gesteld ben en 

het respect dat ik inmiddels voor de schrijverskunde heb (“het was nacht”)! 

Papa Lo, ik weet nog dat je heel erg blij en trots was toen ik je vertelde dat 

ik ging promoveren. “Wordt het toch nog wat met die jongen”, moet je 

gedacht hebben. Daarnaast heb je ontzettend lief al mijn artikelen 

geprezen die ik je heb opgestuurd en Imani opgehaald als ik weer eens 

een huisartsencursus moest geven. Oompie, ik ben ontzettend blij dat ik 

jou als broer heb. Al zien we elkaar vanwege drukte en kinderen niet meer 

zo vaak als vroeger blijf je voor mij mijn grote broer en voorbeeld. Volgens 

mij zijn we allebei superpapa‟s geworden en gaan die kleintjes ons ook nog 

voor grote verrassingen zetten. Zodra ze het huis uit zijn gaan we weer 

samen zuipen, toch?  
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Fabiënne, mijn allerliefste grote meisje, aan jou heb ik natuurlijk het meest 

gehad buiten de professionele kring om. Jouw ervaring met reviewers, 

jaloerse concurrenten van buitenaf en andere zeurpieten maakte dat ik 

heel veel kon verdragen over mijn eigen ellende. Maar daarnaast ben je er 

altijd voor mij en onze twee kleintjes, heb je er altijd het volste vertrouwen 

in gehad dat ik kon wat ik kan en heb je me over heel wat dalen en 

afgronden heen getrokken in de loop van de tijd. Ik weet dat dat lang niet 

altijd een pretje was, maar je onverstoorbaarheid heeft ons altijd weer met 

de voeten op de grond teruggebracht. Daarnaast ben je natuurlijk mijn 

ultieme muze en klankbord, waarbij ik alles kwijt kan en altijd tot leuke 

relativerende inzichten kom. Je hebt een onverwoestbaar stralend humeur 

en een heerlijk aanstekelijk gevoel voor humor en ook tijdens de vieste 

luiers ooit of belachelijkste foutieve aanmaningen in de post blijven we wat 

aflachen met zijn tweeën. Imani, ik weet dat je dit allemaal nog niet kan 

lezen, maar ik twijfel er niet aan dat er een dag komt waarop je dit hele 

boekje begrijpt. Sterker, dat je feilloos papa‟s zwakke punten eruit weet te 

halen en het meteen beter zou kunnen. Ik weet dat je nu ernstig twijfelt of 

je later nou hulpfee of elvenvlinder wilt worden, maar je bent eigenlijk al 

beide voor mij. Het spijt me dat je vader slechts een eenvoudige 

academicus is geworden, had ik mijn elvenschool nou maar afgemaakt! Ik 

hou nu al meer van je dan goed voor me is schatje, iedere dag met jou is 

een parel op mijn denkbeeldige elvenkroontje. Olivia, je bent er pas twee 

maanden en nu al ben ik smoorverliefd op je. Gek hoe dat blijkbaar gaat bij 

vaders en dochtertjes. Ik hoop dat je dit ooit ook nog eens zult lezen en 

hopelijk iets meekrijgt van wat die ouwe van je allemaal op zijn werk aan 

het bekokstoven was tijdens jouw verwekking en geboorte. Hoe blij ik ook 

ben met dit boekje, dat valt volstrekt in het niet bij jouw komst op 24 

augustus!  

 

 

 

 

 

 




