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Dankwoord

Het beste bewaar je tot het laatste. In de afgelopen 5 jaar heb ik met veel plezier met vele mensen
samengewerkt zonder wie dit proefschrift onmogelijk zou zijn geweest. In mijn gedachten heb ik
dit dankwoord al vele malen geschreven.

In de eerste plaats is deze studie alleen mogelijk geworden dankzij heel veel patiënten, die
ondanks hun depressie bereid waren verwezen te worden naar het AMC. Ik ben u allen
buitengewoon erkentelijk. Zonder deze deelname was het onderzoek nooit geslaagd. Alle
patiënten die naast de ‘gewone’ dosisverhogingsstudie ook nog meededen aan het SPECT en/of
fMRI onderzoek wil ik dubbel bedanken. U kwam op moeilijke tijden, soms meerdere keren per
week terug voor deze scans, soms ook als de somberheid nog niet zo was verbeterd. 

Ook de gezonde proefpersonen die bereid waren SPECT en fMRI scans te ondergaan wil ik
hartelijk bedanken. Ik hoop uw interesse in wetenschappelijk onderzoek te hebben gestimuleerd
met mijn uitleg over wat we onderzochten. Dankzij uw bereidheid is het mogelijk resultaten te
vergelijken met een niet-zieke toestand.

Graag wil ik ook alle huisartsen, psychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
bedanken die in de periode dat wij op zoek waren naar deelnemers voor ons onderzoek trouw
bleven verwijzen. Wellicht dat wij in de toekomst opnieuw met jullie samen kunnen werken.

Prof.dr. Aart Schene, mijn promotor, jou ben ik veel dank verschuldigd. Om te beginnen
realiseerde jij mijn aanstelling als kersverse psychiater bij het zorgprogramma
Stemmingsstoornissen, waarmee jij direct jouw vertrouwen aangaf. Vervolgens je keuze om
ondanks onvolledige financiering – tegen jouw gewoonte in – toch een aanvang te maken met de
projecten waar ik mijn zinnen op had gezet. Jouw no-nonsense houding bij het bespreken van
zakelijke, technische, en organisatorische aspecten van onderzoek en ondertussen ook
management zijn prijzenswaardig en leren mij veel. Bovendien kan ik het erg goed met je vinden.
Het veel samenwerken aan projecten, op de gekste tijden bereikbaar zijn, snel reageren op
geschriften en jouw positieve benadering zijn kenmerkend en geven mij inspiratie om hier nog
lang mee door te gaan.

Dr. Jan Booij, mijn co-promotor, dank ook voor jouw denkwerk, enthousiasme en
gelijkwaardige begeleiding tijdens het uitvoeren van dit onderzoek. Jij regelde de infrastructuur in
de samenwerking met de XTC-studie, de scan-faciliteiten, de uitleg over de analyses van de scans
en mijn verdere scholing op het gebied van de nucleaire geneeskunde. Met jou is het altijd prettig
samenwerken geweest, laten we dit vooral voortzetten. 

De leden van de promotiecommissie hebben als eersten het product van mijn werk mogen
lezen en beoordelen: Prof.dr. Damiaan Denys, dank dat je in de commissie wilde plaatsnemen, en
dank voor de interessante wetenschappelijke discussies die we sinds jouw komst als
kernhoogleraar al hebben gevoerd. Ik verheug me op de toekomst, waarin onze interesses
samenkomen in nieuwe onderzoeksprojecten, hetgeen ongetwijfeld tot meer discours zal leiden. 

Prof.dr. Rudi Dierckx, ook dank aan jou voor het beoordelen van het manuscript. Hopelijk gaat
ons andere project door, zodat we in de toekomst aan gezamenlijke studies kunnen werken.

Prof.dr. Berthe van Eck-Smit, dank voor de faciliteiten die door de afdeling Nucleaire
geneeskunde werden geschapen om dit onderzoek te kunnen doen. Dank voor het beoordelen
van het manuscript, maar ook mijn dank voor de interesse in mijn onderzoek, als wij elkaar op F2
ontmoetten.

Prof.dr. C.G. Kruse, mijn hartelijke dank voor uw beoordeling van mijn manuscript. Ik waardeer
het enorm dat u ondanks uw drukke reisschema aanwezig kan zijn bij de verdediging. 

Prof.dr. Willem Nolen, biologische psychiater van het eerste uur en daarbij ervaren clinicus op
het gebied van de stemmingsstoornissen. Hartelijk dank voor jouw interesse in mijn activiteiten,
waar je al sinds 2001 bij betrokken bent. Dat jij voor mijn commissie zou worden gevraagd was
voor mij vanzelfsprekend, ik vind het een eer dat je mijn manuscript zo spoedig van een oordeel
voorzag. Het proefschrift is af, de studies zijn (bijna) gepubliceerd, en we moeten voort, op zoek
naar nieuwe strategieën in de behandeling van depressie.
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Dr. Robbert-Jan Verkes, ook jou wil ik hartelijk danken voor je bereidheid vragen te stellen bij
mijn verdediging. Dank voor de plezierige samenwerking tijdens het schrijven van het hoofdstuk
in het Handboek Depressie, dat smaakte naar meer. 

Jochanan Huyser, tot drie keer toe was jij op de jou toevertrouwde wijze - strategisch aan de
zijlijn - een beïnvloeder van formaat. Je nam mij eind 1996 aan als AGNIO. Vervolgens bracht jij me
de beginselen van depressiebehandeling bij. Je kwam, kort na een jaar zoeken naar een
‘kristallisatiepunt’, met het aanbod om het richtlijnproject te gaan doen. Ik heb genoten van je
stimulerende enthousiasme tijdens dit project, en denk met bewondering terug aan jouw kunde
in het voorzitten van de commissievergaderingen. Toen we collegae psychiaters waren, heb jij
mijn keuze om de neuroimaging van de DELPHI-studie te gaan doen met een kleine suggestie
richting gegeven. Dat ik, nu jij het AMC hebt verlaten, de dagelijkse leiding van ‘jouw’
behandelcentrum Stemmingsstoornissen over heb mogen nemen beschouw ik als een grote eer.  

Voor alle praktische en logistieke support was een telefoontje naar Marianne Haages meestal
voldoende. Marianne, fantastisch hoe jij al sinds het richtlijnproject enthousiast hebt
meegewerkt, en daarvoor ben ik je duizendmaal dank verschuldigd. Met jouw invulling krijgt de
profielschets voor een ervaren secretaris/secretaresse een onbereikbare dimensie.

Mijn collegae van de afdeling stemmingsstoornissen, Guido Nabarro, Prof.dr. Jan Swinkels,
Mirjam van Zon, alle verpleegkundigen, assistenten in opleiding, ergotherapeuten,
maatschappelijk werkers, psychomotore therapeuten en psychologen, jullie hebben allemaal
bijgedragen aan het tot stand komen van dit boek. Ook de ex-collegae Nicole Eussen, Arjen
Ronner, Nicole de Boer en Pierre Delfgauw horen in dit rijtje thuis. Dank voor jullie interesse,
waarneming, vragen, samenwerking op het gebied van onderzoek en ingewikkelde casuïstiek, het
verdragen van mijn afwezigheid, maar vooral jullie degelijke vakkennis en enthousiasme in de
behandeling van onze depressieve patiënten. Dagelijks laten jullie zien waar het bij behandelen
van depressieve, zieke mensen echt om gaat: betrokkenheid met gepaste distantie, veelvuldig
proberen en herhalen, gedoseerde activatie, soms toegeeflijk zijn maar zonder hierbij de eigen
grenzen te overschrijden, gecombineerd met een professionele aandacht voor stagnatie en
alarmsignalen. Ik vind het, nogmaals, een eer om met jullie te werken en hoop daar mee door te
kunnen gaan. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Mascha ten Doesschate en Elizabeth Miedema, die
veel bijdroegen aan de opzet en de dataverzameling voor de DELPHI-studie. Mascha, veel succes
met de afronding van jouw promotie. Elizabeth, gezamenlijk werkten wij anderhalf jaar aan de
inclusie. Dank voor je toewijding en bereidheid om logistieke zaken omtrent de patiëntenzorg van
mij over te nemen. Andere leden van onze onderzoeksgroep: Karin, Kim, Ieke, Anja, Wendy,
Hanneke, Maarten, Monique, Judith en sinds kort Maaike en Mathilda, dank voor de prettige
samenwerking, jullie bijdragen aan het onderzoekersoverleg, de gezamenlijke projecten die zijn
afgerond, nog lopen of gaan komen. Ik verheug me nu al op een volgend bezoek aan ISAD. Nada,
Michiel, Koen en Max, dank voor jullie input bij mijn projecten. Maaike, sinds kort toegetreden als
AGIKO, jij startte jouw promotie in een tijd dat ik nog druk was/ben met de afronding van dit
proefschrift. Ik bewonder je degelijkheid waarmee je complexe zaken uitdiept en kijk uit naar de
verdere ontwikkeling van onze biomarker plannen.

Alle collegae van andere afdelingen ben ik dankbaar voor de prettige contacten, expertise en
toegankelijkheid. Dr. Henk van Weert, met jou heb ik veel werk verzet om ons verwijzersnetwerk
op te bouwen. Dank voor je betrokkenheid, je inzet en je hulp om DELPHI tot een succes te
maken. Prof.dr. Dick Veltman, jij leerde mij in meerdere middagen één-op-één onderwijs het
werken met SPM5. Het lijkt me goed hiermee door te gaan en vooral samen nieuwe fMRI studies
te gaan doen. Prof.dr. Martin Michel, jij besteedde als co-auteur bijzonder veel aandacht aan mijn
manuscripten. Dank voor je kritische commentaren, het wordt er inderdaad alleen maar beter
van. Dr. Hans Reitsma, “gelijk hebben en krijgen is niet altijd hetzelfde”, dank voor al jouw hulp bij
ook voor een gewone epidemioloog ingewikkelde statistiek; ik heb veel van je geleerd. Prof.dr.
Koos Zwinderman, dat geldt ook voor jou. Dr. Maartje de Win, aanvankelijk kon ik voor de SPECT-
scans meeliften op jouw XTC-studie. Dank hiervoor en voor jouw ordentelijke planning waar altijd
op te bouwen was. De medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde, dank voor het
verdragen van al mijn ‘geregel’ om de scans op de juiste momenten te kunnen maken, en dank
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voor jullie hulp bij het scannen in de avonduren. Dr. Rob Scholten, ik ken je vanaf mijn eerste
serieuze onderzoeksinspanningen op het EMGO. Ondanks dat ik door jou gedegen aan de tand
werd gevoeld tijdens mijn epidemiolgie-examen moet ik je nog steeds lastig vallen voor meta-
analytische problemen, waarvan jij zelfs verzuchtte dat ze zo ingewikkeld zijn. Dank je voor je
prettige, relativerende en snelle hulp. Ook Dr. Astrid Goossens van de KEB wil ik bedanken voor
haar enthousiasme tijdens het richtlijnproject. Dr. Aart Nederveen, dank voor je rustige, gedegen
hulp bij het instellen van de MRI-scanner en alle antwoorden op andere vragen die ik je heb
gesteld. Raschel en Sandra, dank voor de eerste hulp bij MRI-problemen. Tessa, jij was nooit te
beroerd om extra te komen scannen als MRI-piloot. Michiel de Ruiter, veel dank voor het delen
van jouw kennis van SPM en fMRI, ook als ik je op vakantie of in de supermarkt belde. Zsuzsika,
dank voor je expertise bij het voorbewerken van de ToL, en succes met je eigen studies. Eric
Franssen, dank voor de snelle bepalingen van de paroxetine-spiegels en je commentaren op
eerdere versies van het artikel. Remco Knol, dank voor je prachtige illustratie (figuur 1.2) en veel
succes de dag na mij. Peter Remijnse, we hadden een goede inclusie luchtbrug, moeten we vaker
doen. Ik ben zeer benieuwd naar jouw vorderingen. Prof.dr. Frank Baas, Marja Jakobs en Martina
Moeton, dank voor jullie hulp bij de genetische bepalingen, en de interpretatie ervan. Nadia,
Pieter-Willem, Saskia, Joost, Eric-Jan, Kurdo en Prof.dr. Harry Büller, wat een mooi project is onze
stollings-studie geworden, dank voor de samenwerking. Bep de Lange, sinds anderhalf jaar mijn
buurvrouw, dank voor je zorg, je interesse en natuurlijk de schutbladen op momenten dat het
echt nodig is. Prof.dr. Frans de Jonghe, Prof.dr. Jack Dekker en Jaap Peen van de Mentrum
Depressie groep, dank voor het gezamenlijk werken aan het HDRS-artikel, meten is weten, en
efficiënt meten is sneller weten.

Eugenie Oosterhuis, u verdient een aparte vermelding in dit dankwoord. Het bereiken van een
plateau na een stevige beklimming wil niet zeggen dat je er niet alsnog af kan vallen; wel weet je
beter waar de gevaarlijke randen zitten. Dank dus opnieuw.

Leden van de intervisiegroep, Ethy, Agnes, Joop, Saskia en Hiske, gelukkig dat ik van jullie
‘mag blijven’ als ik gepromoveerd ben. Dank voor jullie begripvolle, constructieve doch stevige
probleemanalyses, waaruit nieuwe oplossingen opborrelden. Gelukkig is het ook erg gezellig om
bij elkaar te komen. 

De afgelopen jaren heeft het proefschrift een steeds groter deel van mijn tijd in beslag
genomen. Vele vrienden zal dat opgevallen zijn. Wouter en Jet, Mark, Cees en Dorte, Henk en
Mary, Mary en Bob, Miriam, Tamar en Ilan, Laetitia en Erik, Lilian en Frank, Ellen en Edwin, Stephan
en Ellen, Natascha en Thijs, Michiel en Mathieu, Jef en Sylvia: het is af. Laten we dit vieren met een
groot feest. Graag nodig ik jullie deze winter uit om lekker bij de open haard te zitten, te eten en
te kletsen.

Ook mijn (schoon-)familie wil ik bedanken voor de support van de laatste maanden en
natuurlijk de jaren ervoor. Pap en mam, van jullie heb ik heel veel meegekregen, maar absoluut
ook een zeker fanatisme, dat onontbeerlijk is voor een promotie. Dank daarvoor, en voor de
investeringen die jullie in de afgelopen 40 jaar op alle terreinen in mij gedaan hebben. Dat de weg
eigenlijk belangrijker is dan het doel, staat soms in schril contrast met ons fanatisme; laten we dus
nog maar lang onderweg zijn, opdat we dat beter leren. Toine en Quinten, wat bof ik met jullie als
broers, en dat gevoel wordt alleen maar sterker. Jullie hebben allebei een geweldige vrouw in
onze familie geïntroduceerd. Toine en Andrea, geweldig dat jullie voor deze gelegenheid hierheen
willen komen. Quinten en Miriam, bij jullie is het altijd gezellig. Laten we elkaar vaak zien, ondanks
alle opleiding, promotie en andere drukte. Miriam, heel veel succes ook met jouw laatste loodjes.
Toon en Johanna, dank voor alle support bij dit proefschrift, praktisch, logistiek en geestelijk.
Jullie voelden op de een of andere manier vaak goed aan wanneer een handje hulp gewenst was.
Het is heerlijk dat ik jullie met Katelijne heb leren kennen. 

Jan Willem, beste vriend sinds de Bhagwan-discotheek in 1986. Wat hebben wij al veel met
elkaar meegemaakt en wat ben ik blij dat jij bij deze gelegenheid mijn paranimf bent. Quinten, je
blijft mijn broertje, ook jij bent mijn ideale paranimf. Ik wil jullie beiden speciaal bedanken voor het
overnemen van een aantal belangrijke klussen rondom de promotie, waarbij jullie ook nog even
de redactie van de laatste hoofdstukken deden. Dat heeft mij veel ruimte gegeven om me op de
laatste loodjes te concentreren.
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Het beste bewaar je tot het laatste. Laura en Merle, wat een feest dat jullie bij ons zijn
geboren; we zouden nooit meer zonder jullie kunnen. Ik weet zeker dat ik het meest trots op jullie
zal zijn, als jullie op woensdag op de eerste rij zitten. Dank voor de tientallen tekeningen, de
zaterdagochtenden dat we met de lego speelden (en nog gaan spelen), jullie verhalen en
ongelofelijke creativiteit. Hiermee hebben jullie mij geholpen om te blijven zien dat je soms
gewoon even moet gaan spelen. Laura, jouw zelfvertrouwen is een lust om te zien, evenals je lach
als je weer iets grappigs herkent. Merle, ik zou nog wel honderd jaar met jouw gezang wakker
willen worden. En…. gelukkig zijn jullie veel sneller dan ik in het maken van boeken!

Katelijne, dank voor de mogelijkheid die jij biedt om mij op de wetenschap te richten en al het
andere dat je voor me betekent. Hoewel je mij ook op gezette tijden, op meer of minder
diplomatiek wijze, naar het nut van mijn exercities vraagt, heb ook jij de afgelopen jaren veel in dit
proefschrift geïnvesteerd. Ik realiseer me maar al te goed dat jij mij op meerdere momenten
behoedt voor doordraven, wat vermoedelijk in mijn genen zit, maar niet minder mijn eigen
verantwoordelijkheid is. Ik ga je niet beloven dat het allemaal anders gaat worden na 5 November,
daarvoor ben ik te nieuwsgierig, heb ik teveel plezier in dit werk en hebben we niets aan loze
beloftes. Het vinden van een juiste, iets evenwichtiger balans moet wel weer kunnen. Gelukkig zal
ik maar eenmaal promoveren. Kus. 

Eric Ruhe 

Amstelveen, September 2008




