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Dankbetuiging

Een tevreden mens ofschoon arm is gelukkig, een ontevreden mens ofschoon rijk 

is ongelukkig. Papa en mama, jullie hebben mijn leven zo rijk en gelukkig gemaakt 

door de manier waarop jullie ons hebben opgevoed, dat ik wil beginnen met een 

dankbetuiging aan “de scheppers van jullie eerstgeborene’’ : ) Papa omdat jij de 

wetenschappelijke nieuwsgierigheid in mij hebt aangewakkerd en mama omdat 

je me altijd, maar dan ook altijd emotioneel steunt zoals volgens mij alleen een 

moeder dat kan. 

Mijn broers, Meijk en Menno en partners Marijn en Debbie, omdat jullie me thuis 

laten voelen waar er vooral en boven alles veel gelachen wordt!

En dan het nest uit. 

Ik wil alle patiënten die hebben meegedaan aan deze studies een warm hart 

toedragen.

Het is toch een opgave gebleken om pillen te slikken waarvan je de inhoud 

niet kent, zeker als je zelf vindt dat je eigenlijk geen pillen nodig hebt. Ik heb van 

jullie geleerd dat er altijd hoop is, en ook al zit je in de ellende van een psychose 

of de nasleep ervan, er is altijd ruimte om te zingen, te lachen of te genieten. Ik 

wens jullie het beste en hoop van harte dat dit proefschrift zal bijdragen aan het 

verbeteren van jullie levensgeluk. Ook de patiënten en de studenten die meededen 

aan de clamps; bedankt voor jullie inzet met nuchter blijven, erg vroeg aantreden 

en de aderlatingen!

Professor Linszen, beste Don, je was er altijd, meestal op de achtergrond, maar 

zeer betrokken en enthousiast. Je gedrevenheid is een voorbeeld voor aanstaande 

schizofrenologen. Erg mooi dat we traditioneel bij jou thuis werden uitgenodigd 

voor een nieuwjaars borrel waarbij er zo flink gedanst werd dat de politie gebeld 

werd. Daar hou ik van!

Professor Hengeveld, beste Michiel, misschien kennen we elkaar beter via het 

opleidingstraject dan via deze promotie, toch was je erbij vanaf het begin dat je 

me aannam als assistent en later toen we mijn promotietraject gingen bespreken. 

Bedankt dat je me steeds het gevoel gaf dat mijn carrièrewensen bespreekbaar 

waren en dat je er ook bij hielp ze te verwezenlijken.

Lieuwe, altijd heb ik positieve geluiden gehoord over jouw werkbegeleiding, en 

daar voeg ik vol bij aan. Je was er altijd, stipt en secuur en scherp. Meedenkend 

over problemen en motiverend waar er een teleurstelling over weer een afwijzing 

was; jij raakt nooit uit het veld geslagen heb ik het idee... Maar ook dank voor 

je positieve instelling en energie in het veld van onderzoek. Helaas heb ik geen 
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Elfstedentocht van je mee mogen maken de afgelopen jaren, maar wie weet in de 

toekomst. Veel dank voor al je hulp!

Professor van den Brink, beste Wim. Als jouw naam ergens klinkt hoor ik alleen 

maar bewonderende verzuchtingen over je kennis, gedrevenheid en motiverende 

houding. Ook namens mij bedankt daarvoor.

Therese bedankt voor je meedenken en meeschrijven, vooral waar het het Engels 

betrof. Je bent voor ons promovenda’s, van dichtbij een voorbeeld geweest van een 

supervrouw in (toch wel…) het mannenbolwerk op schizofreniegebied.

Allerbeste Jitschak. Wat een avontuur dat glucose project! Ik zie je nog onze 

kamer binnen komen, op zoek naar een onderzoeker die het wilde afmaken. We 

hebben er veel energie in gestoken en wat is het een pracht artikel geworden. 

Jij hebt meegemaakt dat het leven zo enorm breekbaar is. Het contrast met het 

dagelijks werken aan artikelen is dan reusachtig, en toch was jij degene die me 

steeds het gevoel gaf dat het van groots belang was. Ik vind dat heel bijzonder, 

mijn dank…

In de lijn daarvan veel dank aan professor Sauerwein. Beste Hans, wat een 

energie en enthousiasme! Het was een eer deel uit te maken van de metabole 

groep, als psychiatrisch onderlegde arts. Je commentaren waren in superlatieven 

van ‘’fantastisch’’ en ‘’prachtig’’ en dat werkt erg inspirerend! Ik snapte er in het 

begin maar weinig van, maar jullie hebben zoveel geholpen.

Gideon, de eerste proeven waren met jou. Ik onwennig met al dat technische 

werk, jullie met psychotische patiënten. Erg leuk samengewerkt! Regje en Saskia 

ook veel dank voor jullie hulp; allemaal succes met jullie verdere carrières. Mariette 

voor de hulp bij de data analyse en Eric voor je rustige manier van scherp maken 

wat niet helder is. Henk voor je hulp bij de DEXA en CT scans. Mireille, veel dank 

voor je scherpzinnige blik op de teksten van de tig versies die ik maar steeds in 

jullie emailbox terecht liet komen…

Lieve roomie Janneke! Het is zover: we hebben elkaar er doorheen getrokken. 

Het waren heerlijke uurtjes om op terug te kijken daar in het kamertje op het AMC, 

relativerend over dit ambitieuze plan ten opzichte van het leven en de liefde… Je 

bent al geweldig en zal het nog verder schoppen, dat weet ik zeker.

Odette, Bart, Sylvia, Judith, Karin, Nienke, het was een gezellige tijd daar op de 

gang bij de oude Adolescenten kliniek. Maurice, jammer dat we elkaar zo weinig 

meer spreken. Ik heb enorm met je gelachen, en privé dips met je gedeeld waar ik 

je voor wil bedanken. Ook voor de wekelijkse harinkjes bij Jan.

Winfried Laan en Mischa van de Helm, veel dank voor jullie inzet bij het includeren 

in Parnassia. Nauwgezet en als een stoomtrein hebben jullie veel voor elkaar gekre-

gen. Leuk jullie te hebben leren kennen. Ook voor Eric Noorthoorn en Pieter de Wit, 

bedankt voor de gastvrijheid waarmee jullie me ontvingen en jullie bijdrage!
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Terug naar Rotterdam.

Nico, ik herinner me nog het moment dat je met het voorstel kwam dat je 

vriend Lieuwe een promovendus zocht. Schizofrenie, het vakgebied waarin jij me 

nog enthousiaster voor hebt gemaakt, door je energieke en creatieve manier van 

supervisie tijdens mijn DP-1 tijd. Nog steeds werk ik graag met je samen vanwege 

je eigenheid van denken. 

Ook dank aan Christian, de hulp bij het includeren, en je gezelligheid! De laatste 

tijd werken we meer poliklinisch samen en dat waardeer ik ook zeer; je kennis en 

ervaring zijn een inspiratiebron, en ik ben daardoor erg enthousiast over psycho-

therapie geworden. 

Alle andere psychiaters van het Erasmus, veel dank voor jullie opleidings- inspi-

ratie en wijsheid. Als mensen me in het AMC vroegen wat ik toch in Rotterdam 

zocht, was een van de redenen het contact met jullie. Daar ben ik dan blijkbaar toch 

een beetje eenkennig in gebleven : ) Tom en Walter bedankt voor jullie belangstel-

ling, steun en begrip tijdens het afronden van mijn proefschrift tijdens mijn stage 

op DP-2.

Lieve collega’s AIOS. Het is gezellig met jullie; etentjes en borrels samen, leuk 

jullie te kennen. Als je een AGIKO-constructie van 8 jaar doet, krijg je toch het 

gevoel dat je mensen ziet komen en gaan, ze worden psychiater, promoveren, 

trouwen, krijgen kinderen, echt een kleine levenscyclus. Succes allemaal en vast 

tot ziens.

Annemieke, Michiel en Sarah, het zijn bijzondere ritjes naar het onderwijs op 

‘’het gesticht’’ op donderdagen, die ik koester. Of het nou in biotopenbak van Sarah, 

het racemonster van Michiel, het bonbonnetje van Annemieke is, of onder vliegtuig-

geronk van onder mijn Ford, lol hebben we altijd wel.

Alle verpleegkundigen, van DP-1, van de Adolescentenkliniek in het AMC, en 

natuurlijk de afdelingen van de andere instellingen. Jullie geven het goede voor-

beeld aan zieke jongeren. De liefde waarmee jullie werken ontroerde me vaak. Jullie 

inzet bij onderzoek in het algemeen en bij deze studie in het bijzonder verdient een 

pluim, bij deze!

De mensen uit onderwijsgroep 8, instroom 2007, wil ik bedanken voor hun 

belangstelling voor mijn traject. Op de gezelligheid, de rollenspelen en de wijs-

heid.

Dan mijn intervisie groep.

Beginnende met de paranimfen. 

Thomas, altijd een maatje, we hebben samen de opleiding gedaan tot psychiater, 

en ik herinner me nog het begin en het afscheid daarvan. Ik ben blij dat ik je ken, 

en dat je naast me staat als paranimf en op andere gebieden van ons leven.
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Marijke, weet je nog dat je begon als mijn Assistent Vertrouwen Persoon? In die 

hoedanigheid hebben we elkaar nooit hoeven spreken, gelukkig konden we elkaar 

wel steunen in ons intervisie groepje. Veel dank voor je steun bij alles en bij mijn 

promotie. 

Bijzonder dat we zo trouw stand houden als intervisie club. Tessa, Tjeerd en 

Roos, ook jullie veel dank voor je steun en immer aanhoudende interesse, ik ben 

trots en kijk uit naar een intervisie-vrienden bejaarden clubje haha. Tjeerd veel 

geluk in Australie en ik ga ervan uit dat je ooit weer terugkomt bij ons…

Mijn vriendinnen Gudrun en Natalie. Fantastische meiden! Pret en verdriet, 

nachten dansen en drinken, single party’s, werk, relaties, wat hebben we nou niet 

gedeeld? Fijn dat dat blijft (behalve die single party’s dan : ). 

Mijn schoonfamilie in Sicilië: tanti grazie per tutto!

Stefanucco, tesoro, mijn heerlijke marito. Jij hebt de rust en liefde in mijn leven 

gebracht die ik zo lang gezocht heb. Bedankt voor je geduld en opvang als ik weer 

eens naar het ziekenhuis vertrok om te gaan schrijven. ’Promoveren is een beetje 

trouwen met jezelf’ is me gezegd, maar ik ben veel blijer om met jou te trouwen!


