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DANKWOORD
Het dankwoord. Een laatste maar zeker niet minder belangrijke inspanning van een 
avontuurlijk promotietraject. Heerlijk om eens terug te blikken op de afgelopen jaren 
en uitgebreid mijn waardering en dank uit te spreken aan allen die direct of indirect 
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Het kan niet vaak 
genoeg gezegd worden: geen proefschrift laat zich schrijven zonder begeleiding, 
motivatie en vertrouwen van en door velen. Het is een haast onmogelijke opgave jullie 
allemaal te noemen. Toch ga ik het proberen!

Allereerst wil ik alle proefpersonen bedanken die bereid waren aan dit onderzoek mee 
te werken. Geen elektrode of spannende oogbewegingmeting was jullie te veel. Zonder 
jullie was dit proefschrift er niet geweest. 

Mijn promotoren, prof. dr. D. Linszen en prof. dr. L. de Haan. Wat een eer om een aantal 
jaar te hebben mogen samenwerken met twee zulke bevlogen onderzoekers. Don, dank 
voor het vertrouwen dat je vanaf dag één in me hebt gehad. Lieuwe, je benaderbaarheid 
en je heldere, kritische en snelle reacties op de manuscripten zijn erg waardevol voor mij 
geweest. Dan mijn copromotoren, dr. D. Nieman en dr. J. Koelman. Dorien, ontzettend 
bedankt voor alle inhoudelijke adviezen over de manuscripten en analyses, maar vooral 
ook voor je luisterend oor, je motiverende woorden, stressregulatietechnieken en nog 
veel meer. Hans, bedankt voor de prettige begeleiding vanuit de KNF. Ik heb bewondering 
voor je rust, wat erg helpend kan zijn voor een soms tot hysterie neigende promovendus. 

Overige leden van de promotiecommissie prof. dr. G. van Dijk, prof. dr. W.A. van Gool, 
prof. dr. R. Kahn, prof. dr. M.A. de Koning-Tijssen en prof. dr. B.A. Schmand, hartelijk dank 
voor het beoordelen van dit proefschrift. Prof. dr. S. Ruhrmann, thank you for taking place 
in the doctoral committee. I am honoured that you are attending my PhD ceremony.

Alle collega’s van de KNF, Edwin Blok, Arthur Buijnk, Marijke Dekker-van der Sloot, José 
Dilai, Netty Georges, Stéphanie Golsteijn, Claudia Jonkhout-Kleijn, Erik Mans, Bas Nijmijer, 
Janny Ree, Dwar Segwobind (in herinnering), Sarvi Sharifi, Marianne de Wrede-Spitteler 
en alle anderen, dank voor jullie hulp bij de metingen, administratieve ondersteuning, 
maar vooral ook voor de gezelligheid in en rond de befaamde koffiekamer. Pas nu ik 
verhuisd ben naar de verre psychiatrie realiseer ik me hoe ik me thuis voelde op de 
afdeling. Thijs, de meest geciteerde collega in alle dankwoorden van KNF proefschriften 
(en terecht), dank voor al je hulp bij vastgelopen computers, het maken van figuren 
en je ondersteuning bij de oogbewegingsmetingen en –analyses, wat een project was 
dat! Lo Bour, ik heb veel geleerd van de samenwerking met jou. Dank voor al je hulp bij 
en je adviezen over de neurofysiologische metingen en je scherpe commentaar op de 
manuscripten. Kamergenoten van het onderzoekershok op D2, dank voor de gezelligheid. 

Collega neuropsychologen, wat een eer om al die jaren bij ‘het clubje’ te hebben 
mogen horen! We hebben een hoop meegemaakt met z’n allen en zijn inmiddels ook 
uitgewaaierd naar andere werkplekken, maar ik hoop jullie nog vaak te blijven zien. Hoe 
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kan ik anders dan beginnen met onze ‘pater familias’, Ben Schmand. Ben, een jaar of 7 
geleden is onze samenwerking gestart toen ik als onzekere stagiaire neuropsychologie 
mijn eerste stappen zette in de academische ziekenhuiswereld. En wat heb ik een hoop 
van je geleerd in de daaropvolgende jaren! Veel dank voor je snelle en altijd nuttige 
adviezen over analyses, manuscripten, klinische NPO-verslagen en al het denkbare 
andere. Meike, dank voor alle fijne lunches, autoritjes, OBA-dagen, gezamenlijke 
muziekprojecten, maar ook het bieden van drank en onderdak. Wytske, dank voor de 
gezelligheid bij de gezamenlijke lunches en etentjes en wat leuk dat we straks directe 
collega’s gaan worden! Gert, welkom bij de club en dank voor de fijne supervisie in het 
afgelopen jaar. Ook alle oud-stagiaires neuropsychologie, Arianne, Emma, Hannah, 
Carolien, Laura, Soleil, Jori, Aile, Matthias en vele anderen, bedankt voor jullie inzet, 
kritische vragen en al het heen en weer gependel tussen de neurologie en psychiatrie. 
Leuk dat ik met een aantal van jullie ook manuscripten aan het schrijven ben!

Alle collega’s van de vroege psychose en in het bijzonder de collega onderzoekers op de 
3de, dank voor de prettige samenwerking en de gezelligheid. Ik heb me altijd erg welkom 
gevoeld bij jullie. Eva, dankzij jouw goede organisatieskills hoefde mijn zoektocht naar 
gegevens nooit lang te duren. Fijn om met jou te hebben kunnen spuien over manuscripten 
en Cox-modellen! Annick, dank voor alle ondersteuning in de laatste maanden. 

EPOS colleagues from Cologne, Stephan Ruhrmann, Mitja Bodatsch and Ralf Müller, 
thank you for the nice collaboration. Martijn Arns, dank voor al je hulp bij de EEG 
analyses en de prettige bijeenkomsten in Nijmegen. 

Alle coauteurs uit de bewegingsstoornissengroep, Yasmine Dreissen (hoe zit het nou 
met die M-D-ers?),  Sandra van der Salm, Joke Dijk, Danielle Cath, Fiorella Contarino, 
Elisabeth Foncke, Fleur van Rootselaar en Justus Groen, bedankt voor de prettige 
samenwerking. In het bijzonder wil ik hier ook Marina de Koning bedanken. Marina, je 
enorme kennis maar ook humor en warmte maken je tot een inspirerend persoon om 
mee samen te werken. Erg leuk om, zelfs naast een promotietraject en GZ-opleiding, 
met jou en Ben artikelen te hebben kunnen schrijven.

Hoewel jullie niet direct hebben bijgedragen aan de studies in dit boekje wil ik ook graag 
alle collega’s van de afdelingen waar ik heb gewerkt tijdens de GZ-opleiding bedanken. 
Het ‘bijna klaar’ van het proefschrift bij start van de opleiding bleek een rekbaar begrip. 
Dank voor jullie steun en begrip hiervoor. Werkbegeleiders en supervisoren Arnoud 
van Loon, Eric Versteeg, Marthe van der Pol en Paul Korsten, dank voor de prettige 
gesprekken. Ik heb veel van jullie geleerd. Collega’s van angst, in het bijzonder mede-
behandelaren in het BDD en perfectionisme (perfect!) team, veel dank voor de prettige 
samenwerking. Collega PIOG’s Esther, Mirjam en Rinske (a.k.a. ‘the fantastic four’), dank 
voor de fijne intervisie, lunches, wandelingen en etentjes. Rogier, welkom bij de club 
en dank voor het uitstekende buurmanschap bij Angst. Al mijn GZ-opleidingsgenoten, 
Antoinette, Anne Marije, Charlotte, Elise, Esther, Jeroen, Nathalie, Nienke, Nikki, Noortje, 
Ragne, Saskia, Sezai (in herinnering), Sofie en Susanne, dank voor de fijne woensdagen! 
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De goede gesprekken met jullie bij de lunch, op het dakterras, in het Vondelpark of op 
de fiets hebben veel voor mij betekend. 

Gelukkig was er soms nog ruimte voor een leven buiten het AMC. Lieve vrienden, veel 
dank voor jullie humor, steun, werkbeperkingsmaatregelen en nog veel meer. Lieve 
cellovriendinnetjes Folkje en Arjette, wat hebben we een hoop beleefd de afgelopen 
jaren! Verdwalen bij de Ourthe of in de Dolomieten, ontelbare orkestprojecten en 
avondjes in het concertgebouw, touren door het land in de Ford Ka met 3 meisjes en 
3 cello’s, avondjes met wijn, Popper en Kummer (vooral de combinatie blijkt goed te 
werken) ruzie om chocotoffs of wortels… Binnenkort afspraakje in Schotland? Lieve 
Heleen en Heleen, wat bijzonder dat we sinds het jeugdorkest altijd contact hebben 
gehouden! Veel dank voor alle gezellige avondjes, uitjes, vakanties, fijn huisgenootschap 
en al het andere. Lieve Sofie, dank voor de gezelligheid bij alle muziekprojecten. We 
hebben samen heel wat ensembles versleten en ik hoop dat er nog vele zullen volgen. 
Gezellig dat je nu om de hoek woont, fietsclubje starten? Lieve Martine, dank voor de 
fijne jaarlijkse weekendjes weg samen met onze derde ‘M’, ik hoop dat er nog vele zullen 
volgen! Johan, dank voor alles. Bijzonder dat wij een aantal jaar van onze promoties 
samen hebben doorgebracht en fijn dat het zo goed met je gaat in Duitsland. Ook alle 
anderen die ik hier niet persoonlijk noem, dank voor al het moois.

Paranimfen Anne en Marjolein, wat ontzettend fijn dat jullie naast mij staan op de grote 
dag. Lieve Anne, samen begonnen als streberige neuropsychologie studenten aan de 
universiteit en kijk eens waar we nu staan! Wat heerlijk dat wij al die jaren lief en leed 
hebben kunnen delen. Zonder onze dagelijkse sessies in de koffiekamer en de ontelbare 
lunches en telefoontjes (soms tot frustratie van onze kamergenoten) had mijn tijd in 
het AMC er heel wat minder kleurrijk uitgezien. Ik heb veel bewondering voor je kracht. 
Lieve Marjolein, met veel plezier denk ik terug aan onze eerste kennismaking op D2, 
waar we al snel allerlei fantasierijke rollenspelen voor mijn afstudeerproject bedachten. 
Dank voor je vriendschap en humor, de vele etentjes, boottochtjes, schreeuwsessies in 
de auto en alle andere fijne dingen in de afgelopen jaren! 

Tenslotte dank aan mijn familie. Lieve ouders, veel van de vaardigheden waar een 
promovendus over moet beschikken dank ik aan jullie. Mama, dank voor het vertrouwen 
dat je in mij hebt. Ik hoop dat je straks in Amsterdam het geluk vindt. Papa, samen met 
oma heb je denk ik de basis gelegd voor mijn muzikale leven. Ik heb bewondering voor 
de manier waarop je samen met Trudy in het leven staat. Grote broer Erik, samen met 
Ineke vorm je nu de stabiele factor in ons gezin. Ik weet dat je er altijd voor me zult zijn, 
zij het voor hulp bij wéér een verhuizing dan wel voor het in elkaar slaan van een man. 
Lief nichtje Meike, welkom op de wereld, heb je al zin in je eerste celloles? En dan mijn 
liefste broertje Melle, wat ben ik ontzettend blij dat jij er bent! Ik ben trots op wat je doet 
en om jouw zus te zijn. Zullen we nu even wat minder gaan werken?  
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