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DANKWOORD
“You never know what motivates you”. Net als een marathon is een promotie een ogenschijnlijk 

solistische onderneming. De eenzame lange afstandsrenner lijkt het ook vooral op eigen kracht 

te doen, maar is dat zo? Zijn het niet vooral de mede-renners die hem inspireren om tot het 

uiterste te gaan? Is het de stem van zijn coach die scandeert in zijn hoofd als er niemand in de 

buurt is? Is het die ene held aan de muur van zijn jongenskamer? Of zijn het de lieve dames 

op de spons- en verzorgingsposten die hem flesjes drinken toewerpen met een knipoog? De 

uitzinnige toeschouwers aan de zijlijn wier aanwezigheid hem vleugels geeft? Of is het dat 

thuisfront dat hem, ongeacht winst of verlies, altijd met hetzelfde enthousiasme zal onthalen? 

Ten eerste wil ik iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de studies beschreven in dit 

proefschrift: patiënten, hun broers, zussen, ouders en controlepersonen. Niet zelden kwamen 

jullie na een lange werkdag ’s avonds naar het AMC voor drie uur lang testen en vragenlijsten. 

Jullie inzet was voor ons van onmetelijk belang.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn promotoren, prof. dr. Lieuwe de Haan en prof. 

dr.  Don Linszen. Don, op het voorjaarscongres van de psychiatrie in Maastricht werd ik 

aangestoken door jouw wervende manier van vertellen over een openstaande vacature. Wat 

het project precies behelsde wist ik niet, maar dat het groots en meeslepend zou worden was 

meteen duidelijk. Ik kwam terecht op jouw onderzoeksafdeling die aan het uitdijen was van 

een paar eilandjes naar een volwaardige archipel van wetenschapsminnende mensen met 

wie bovenal veel plezier te beleven was. Want dat kan jij als geen ander: creatieve mensen 

opsnorren en met elkaar verbinden. 

Lieuwe, jij hebt me de kans geboden om mijn onderzoek af te maken bij het GROUP 

project waarvoor ik je tot op de dag van vandaag dankbaar ben. Jij bent voor mij het toppunt 

van efficiëntie: ik ken niemand die naar zoveel tevredenheid telefoontjes binnen twee 

minuten afhandelt. En wat is het fijn om een koersvaste gezagvoerder te hebben, die tegelijk 

voldoende flexibel is om –altijd op basis van de juiste argumentatie- het roer om te gooien. Je 

bent dusdanig onovertroffen op de schaats, in jouw zelfbedachte fiets & roei duatlon, in het 

vertellen van sterke verhalen tijdens de lunch en het organiseren van kampeermanifestaties in 

eigen achtertuin, dat het me geen verdriet doet dat je ten minste bij “Het Spel met de Bel” het 

onderspit hebt moeten delven.

Dr. Carin Meijer, mijn co-promotor, of toch… een zus? Een mooie combinatie van 

Groningse nuchterheid, Oosterse mindfulness en Mokumse gekte. Jij hebt al die jaren als één 

blok achter me gestaan. Bedankt dat ik altijd jouw kamer mocht binnenvallen met een dilemma 

van statistische, persoonlijke of politieke aard. Jij wist me dan af te remmen door te vragen: 

“maar wat is belangrijk voor jou?”. Verder ben je de beste in het bijsturen van een artikel (“less 

is more”), in het wegduiken voor de camera, en in het verleiden van anderen tot het (mee)eten 

van familiezakken chocolade bevattend snoep.

De overige leden van de promotiecommissie, Prof. dr. A.H. Schene, Prof. dr. M. van der Gaag, 

Dr. M.W.J. Koeter, Prof. dr. H.E. Hulshoff Pol en Prof. dr. R.W.H.J. Wiers, wil ik bedanken voor het 

beoordelen van mijn proefschrift. Alle co-auteurs (in het bijzonder steun en toeverlaten Piotr 

en Claudia) en collega’s van het GROUP project: bedankt voor de vruchtbare samenwerking. 

Jullie hebben deze onderneming tot een feestje gemaakt! En Nicole, voor jouw vertrek naar 
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Londen was jij degene die mij als werkbegeleider wegwijs maakte in de diepste spelonken van 

de onderzoekswereld. Wat was het heerlijk om onder het genot van een berg croissantjes alle 

frustratie over niet functionerende MRI databases te reduceren tot de vergelijking “Publishing 

is all like being a used car salesman”. 

Lieve collega’s van de zorglijn Vroege Psychose. Een afdeling om trots op te zijn! Stuk voor 

stuk kleurrijke figuren met een missie! Met bevlogenheid en kunde, aangelengd met de nodige 

dosis humor en relativeringsvermogen, vormen jullie de perfecte cocktail voor deze bijzondere 

doelgroep. Altijd het best vertegenwoordigd (en uitgedost) op het decemberfeest, de enige 

rechtmatige winnaars van d’Vaas van het volleybaltoernooi en het ultieme gezelschap voor 

een avondje nachtbraken op de wallen of in een Gentse pianobar. Op het klinische vlak heb ik 

me bij jullie kunnen ontplooien. Roland, jij hebt me geleerd psychose te benaderen vanuit de 

belevingswereld van een patiënt. Willemijn, je bent en blijft mijn werknemer van het jaar!

En dan natuurlijk mijn geliefde bewoners van de AMC zolder… wat waren we (en zijn jullie 

nog steeds) een dreamteam! Ook nu mijn hok ergens anders is, op de derde arriveren voelt 

nog altijd als thuiskomen. Het is alsof er een soort sonarsysteem heerst: zodra één iemand 

een kamer binnenglipt om een intrige, roddel, mee- of tegenvaller te bespreken staan er 

binnen no-time tien mensen. Sardientje! En alle clichés zijn waar. Geen bergtop zo hoog of wij 

hebben hem bedwongen: op de barricade tegen de gevreesde kantoortuin, een kroegcrash 

organiseren in een onderwereldcafé, overnachten in een Londense versie van het moordhotel 

uit “the Shining”, creatief omspringen met teruglopende inclusie- en transitiecijfers, ons leven 

in de waagschaal leggen bij Florentijnse taximaffiosi, de AMC koffie, cameravrees overwinnen 

voor de Vroege Psychose Tube, kamperen tijdens een wolkbreuk in Lieuwe’s tuin… het was 

allemaal één grote uitdaging. 

In den beginne was er Oswald, de man die de piano bespeelt totdat er stoom uit alle kieren 

slaat. In andere opzichten ben je misschien niet het prototype “kraker”, maar wat heb jij die 

driepersoons sauna goed geconfisceerd toen wij nog als kamerlozen ronddoolden! Met Sara 

de Opperpluis waren we de pioniers van het Untzettend Handige Rekruteer-genootschap dat 

standaard bij de nieuwjaarsborrel als laatst naar buiten werd geveegd. Kort daarna kwam Bouke 

alias strijkboukje. Met verbijstering heb ik toegezien hoe jij in je (D)UPpie een megalomaan 

project op de kaart hebt gezet, tot de filmcatering aan toe. Marise, wat cool dat we een saaie 

onderzoekspresentatie hebben omgeturnd tot een slapstick. Albertine, bij jou wordt zelfs een 

babybezoek een borrel. Eva, jij kleine tornado, je ziet er misschien lichter uit dan bent. Maar 

mag ik je nog één keer over de schouder gooien? Nikie, wat hebben wij veel tijd doorgebracht 

al worstelend met het GROUP databeest zonder ooit uitgepraat te raken. Zonder jou lag ik 

nu niet op de sofa (en ja, dat is een compliment!). Renate, of was het An Hedonie? Je eigen 

Laura Zepam wil nog altijd met jou de hitlijsten bestormen. Lindy, over verhoogd associatief 

gesproken. Ik heb het afgelopen jaar niet zo hard gelachen als aan die kroegtafel in Florence 

tijdens onze brainstormsessie over proefschrifttitels. Daniëlla en Soleil, jullie waren de leukste 

en best georganiseerde stagiaires die een chaotische onderzoeker zich wensen kan. Nienke, I 

am ever so gobsmacked by your prodigious punctuality and tremendous tidiness, combined 

with dazzling devotion and cuddlesome craziness. Maarten, op elke foto die ik van je heb sta 

jij met dezelfde quasi nonchalante blik te midden van hordes vrouwen die minstens een kop 
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groter zijn, hoe doe je dat toch? Floor (you’re so fluffy!): wij zijn geen ideale combi voor een 

quick & dirty artikel. Wel denk ik dat als “De Fotoshoot” uitkomt we meteen gescout worden 

voor een horrorfilm. Laura, ik zou een moord doen voor één van je krullen. Jet, mooi mens, wat 

een rust kun jij uitstralen in hectische tijden. Leuk jurkje trouwens, nieuw? Erik, ik heb nooit 

begrepen hoe jij met één onderzoeksdag per week eerder gepromoveerd bent dan ik. Dorien, 

wat was het leuk om door jou als therapeut bij het EDIE onderzoek betrokken te worden. En 

Mariken. Congreshotel, Vancouver, Buitenjacuzzi. Need I say more? 

Fabiana, paranimf querida. Você era minha surpresa tropical quando cheguei no AMC. 

Que delicia de poder compartilhar tudo com você, incluindo estáticas aborrecidas, fofocas 

cremosas, bolos irresistíveis, lágrimas salgadas e o sabor doce de felicidade. Sua alegria é 

contagiante e seu coração é imensurável. Como nos rimos quando você descobriu seus 

“resultados mais significativos do mundo”, e quando ganhamos o prêmio como Glenda Litter e 

Gery Lamour. Obrigada para sempre ser minha amiga. 

Berna en Marjon, dank voor jullie devotie, die zo ver gaat als het trotseren van een 

watersnoodramp om het archief te redden en het op,- en afbouwen van de meest onmogelijke 

feestlocaties. Henny, jij bent als scan-koningin de stabiele factor geweest achter de schermen 

van GROUP Amsterdam. En Annick, zonder jouw all-round capaciteiten was het nooit gelukt 

om deze datum te halen. Je bent een topper!

En dan de mensen die nog steeds vragen “waar gaat je onderzoek ook alweer preciés over?” 

maar vanaf de zijlijn o zo betrokken zijn geweest bij het hele proces. En met het leven ernáást, 

want dat was er gelukkig ook nog. 

Lieve chica’s en andere vriendinnen, wat ben ik blij met jullie. Het afgelopen jaar heb ik mij 

steeds vaker in mijn coconnetje teruggetrokken en dat was vol te houden omdat ik wist dat 

jullie er altijd zouden zijn als ik er weer uit kwam vliegen. Jullie zijn alles wat ik me wensen kan 

en dank voor jullie steun de laatste maanden die hectisch waren op meerdere vlakken. Laten we 

vooral weer veel en vaak het leven gaan vieren!

Mijn extended family: Karin en Milou, wat is het tof om op latere leeftijd alsnog twee lang 

gewenste zusjes te krijgen met wie ik bergen taart kan eten en varkens kan knuffelen! Peter 

en José, dank voor het warme onthaal, jullie glühwein recept en mijn kennismaking met het 

‘stoomboten’.

Os, mijn stoere teddybroer met keihard zakeninzicht en een hart van goud. Dat je voor 

mij door de shit gaat heb je op mijn dertigste verjaardag laten zien tijdens jouw Rembo & 

Rembo act. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar, zowel de mooie (welkom lieve Duuk!) 

als de spannende hebben onze band verder versterkt. Hoe kan ik je ooit weggewenst hebben 

vroeger? Je bent de liefste grote broer die een meisje kan hebben! 

En dan mijn pips en mips. Toen de afronding van dit proefschrift naast het klinische werk 

zijn tol begon te eisen werden mij kortdurende opnames in kuuroord Ton & Tinus aangeboden. 

In mijn eigen hokje waar de paperassen tot aan het plafond reikten zat ik dan te typen. Pap, jij 

was de ideale kelner: liefst nog met een theedoek over de arm kwam je mij op gezette tijden 

het ene “plateau” na het andere uitserveren waarop een Braziliaans sapje, een trosje “van de 

fijnste druiven”, en een selectie aan noten en zuidvruchten minutieus gerangschikt lagen 

(“Dame, staat u mij toe”). 
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Mam, met jouw bemoedigende woorden (“cada dia pouca”), rotsvast vertrouwen en 

doorzetters-DNA kan ik zo nog drie proefschriften schrijven. Wat kunnen we lekker grappen & 

grollen (met ’n zachte g), rock ’n rollen in de keuken en arm in arm “tippelen” door de Schuyt 

bij wijze van studie-break. Beginnen die mensen die zeggen dat we op elkaar lijken dan nu toch 

gelijk te krijgen? 

Lieve Niels. Wij zeggen dat je met iemand de oorlog moet aankunnen. Ik kan je midden in 

de nacht wakker maken wegens een ICT-storing in combinatie met presentatiestress en jij staat 

meteen naast je bed in kong-fu houding en een blik van “where is the enemy?”. Jij bent er altijd 

en onvoorwaardelijk met je engelengeduld, jij bent aarde waar ik water en vuur tegelijk ben, jij 

weet van alles wat ik kwijt ben waar het ligt (“middelste laatje achterin”) en jij stimuleert mij om 

soms even helemaal niéts te moeten. Ik kijk uit naar het avontuur met onze kleine jongen erbij. 

En die spartelaar wil ik bedanken voor precies dat laatste zetje (of schopje) dat ik nodig had. 

Het was nogal een eindspurt, maar alles ter wille van wat rust en reinheid als jij er bent én…. dat 

ene voorleesboek.




