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Woord van dank

Toen ik vele jaren terug mijn voorstel om een vragenlijst over gezinsfunctio-
neren te ontwikkelen verdedigde in de medische commissie van Psychiatrisch
Centrum De Geestgronden te Bennebroek, was de eerste vraag ‘Waarom kun
je aan gezinsleden niet gewoon de vragen stellen in een gesprek, waarom het
ingewikkeld maken door met een vragenlijst te werken?’. De waarde van be-
schikbaar hebben van een betrouwbare en valide score op een gezinsvragenlijst
is niet meteen ingezien. Uiteindelijk heb ik dit onderhavige onderzoek kunnen
doen. Het onderzoek is niet in werktijd uitgevoerd en nu de studie na vele
jaren klaar is, vind ik dat er een zinvol instrument is ontwikkeld waarmee in
de GGZ gewerkt kan worden.

De eerste alinea suggereert wellicht dat het uitvoeren van dit onderzoek een
eenzame activiteit is geworden, maar dit is beslist niet zo. Als het wel zo was
geweest zou dit een veeg teken zijn. Niet alleen vanwege het vele werk, maar
ook om fouten te voorkomen en om gemaakte fouten te corrigeren is teamwerk
noodzakelijk. Gedurende het onderzoek is er voortdurend een groep enthou-
siaste collega’s geweest die geloofden in het nut van het ontwikkelen van een
vragenlijst voor gezinsfunctioneren. Zonder deze steun had dit project niet
kunnen slagen.

Ik wil allereerst de vele cliënten en andere vrijwilligers bedanken voor de
moeite die zij hebben willen nemen om de vragenlijst in te vullen. Ook de col-
lega’s op de poliklinieken die hun cliënten de VGK hebben laten invullen dank
ik voor het vele werk dat verzet is. 

Wouter van Ewijk, bestuurder van De Geestgronden (thans: GGZ InGeest)
en Toon Rutgers, indertijd hoofd poliklinieken bij De Geestgronden, hebben
toestemming gegeven voor het uitvoeren van dit onderzoek. Methodologische
en statistische ondersteuning van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, met
name van mijn copromotor dr. Arnold Goedhart, is eveneens essentieel ge-
weest. Ik ben allen veel dank verschuldigd voor hun inzet. 

Er zijn twee scholengemeenschappen die, toen zij benaderd werden met de
vraag om mee te werken, zonder aarzeling hebben toegestemd. Het zijn het
Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem en het Zwin College in Oostburg. Ik
dank directie en leerkrachten voor de plezierige samenwerking.

Aan het eerste onderzoek dat in hoofdstuk 4 is beschreven is medewerking
verleend door Marc Hermans, Bas van Dongen en Anita Wever. Zij hebben,
in het kader van wetenschappelijk onderzoek voor de opleiding BIG geregis-
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treerd Klinisch Psycholoog, mede vorm gegeven aan de eerste versie van de
VGK, vervolgens de gegevens van het eerste onderzoek verwerkt, een eerste
databank opgezet en de eerste berekeningen uitgevoerd. 

Nadien is door vele stagiaires psychologie op de polikliniek Zuideroord van
De Geestgronden veel werk verricht. Een substantieel aandeel hebben Agnes
van der Steen, Marieke Schutz, Marieke Engel en Ragna Plomp geleverd. Zij
hebben de databank verder ontwikkeld en gegevens ingevoerd en gecontro-
leerd. Ragna Plomp en Floor Broekman hebben een doctoraalscriptie aan een
deelonderzoek van het VGK project gewijd.
Chris Cockill dank ik voor de hulp bij de vertaling van de samenvatting.

Mijn meeste dank gaat uit naar mijn hooggeschatte promotor en copromotor.
Ik dank hen voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Van hen heb ik
veel geleerd.

Prof. Dr. Alfred Lange heeft zeer veel tijd aan deze studie besteed. Door
mijn werkomstandigheden heeft vooral de afronding erg lang geduurd. Ik dank
je, Alfred, voor de vele uren die je aan dit proefschrift hebt besteed. Je hebt
altijd klaar gestaan met je deskundige en praktische adviezen. Je hebt vele
fouten moeten corrigeren, en bent altijd bereid geweest om veel (soms weer
opnieuw) uit te leggen. 

De samenwerking met Dr. Arnold Goedhart dateert al van vele jaren terug.
Arnold, ook jij hebt veel energie in dit proefschrift gestoken. Je hebt mij veel
kennis aangereikt, zoals onder andere over confirmatieve factoranalyse, fac-
toriële invariantie en meetfouten. Zonder jou bijdrage was dit proefschrift er
niet geweest en was het niet mogelijk geweest om een goede kwaliteit te le-
veren. Je hebt veel methodologische- en statistische adviezen gegeven en je
bent altijd bereid geweest om nogmaals weer een andere berekening uit te voe-
ren of om de tekst opnieuw te lezen. 

Verder is het van belang te vermelden dat de uitvoering van het onderzoek
op geen enkele wijze is bekostigd door een psychiatrische- of industriële in-
stelling. Er is geen sprake van enige belangenverstrengeling die de resultaten
van dit onderzoek heeft beïnvloed. Een subsidie van de Stichting Stimule-
ringsfonds Wetenschappelijke Activiteiten (SSWA) van de Nederlandse Ver-
eniging voor Relatie- en Gezinstherapie heeft het mogelijk gemaakt een klein
deel van de onderzoekkosten te bekostigen. 

Tenslotte dank ik mijn vrouw, Anne de Bruyne, en mijn kinderen die mij
veel hebben gesteund. 
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