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Dankwoord / Acknowledgements
Aanvankelijk zou mijn aanstelling bij de DELTA-studie in het AMC van korte duur zijn en enkel 

als doel dienen klinische gegevens te verzamelen. Al snel werden de werkzaamheden uitgebreid 

door mijn ambitie ook biologische gegevens omtrent terugkerende depressie te verzamelen en 

hierop te promoveren. Het is een behoorlijk project geworden en nu, 11 jaar verder kan ik zeggen 

dat het een reis is geweest met alle denkbare weersomstandigheden onderweg.

De DELTA-studie betreft mensen die last hebben van terugkerende depressies. Bij deze wil ik 

alle patiënten die zo gemotiveerd waren dat ze bereid waren gedurende 10 jaar mee te werken 

aan de studie bedanken. Jullie inzet heeft mij altijd het belang van het onderzoek scherp voor 

ogen doen houden. 

Een boeiende bijkomstigheid van wetenschappelijk onderzoek doen is dat je in de gelegenheid 

komt ambitieuze en interessante mensen te ontmoeten.

Mijn promotor Prof. dr. A.H. Schene, zonder wie deze reis nooit was begonnen. Aart, je hebt 

me vanaf de start alle ruimte gegeven om mijn eigen project op te zetten en vorm te geven. 

Indien goed beargumenteerd, was er altijd een mogelijkheid om weer een nieuwe laboratorium-

bepaling te laten verrichten of een samenwerking aan te gaan. Nooit heb je mij beknot. Wel heb 

je je vaak zorgen gemaakt over hoe en of het project ooit afgerond zou worden. “Al die ballen 

in de lucht” hoorde ik je dan denken en naarmate de tijd verstreek uitte je dit vaker ook hardop. 

De eindspurt (met eindelijk volledige focus) was voor ons beiden dan ook een goede afronding. 

Dank voor de fijne begeleiding de afgelopen jaren. Ik zal onze bijeenkomsten missen, vooral 

die op de vrijdagmiddag in de luie stoel. Dank ook voor de begeleiding als opleider Psychiatrie.  

Ik wens je een mooie tijd toe in Nijmegen.

Mijn promotor prof. dr. C.L.H. Bockting. Claudi, de dag dat jij hoogleraar werd had ik jou  

tot mijn promotor benoemd. Want wie anders dan jij, DELTA in eigen persoon, zou die plek  

hebben kunnen innemen. Alle jaren heb ik genoten van onze samenwerking. Jouw gedreven-

heid, enthousiasme en vooral oneindige creativiteit hebben me gemotiveerd en geresulteerd 

in een aantal leuke wendingen in de onderzoeksvragen. Altijd was je bereikbaar, uren brain-

stormen aan de telefoon of Skype. Jouw humor en persoonlijke betrokkenheid, maar ook strenge 

hand, hebben geleid tot de vervolmaking van dit proefschrift. Ik hoop op nog vele gezamenlijke  

projecten en de daarbij behorende belletjes.



267

Time after Time; biological factors in the course of recurrent depression

Mijn co-promotor, dr. J. Assies. Hanneke, jij stond aan de wieg van mijn aanstelling en het  

biologisch deelproject van de DELTA-studie. De dag dat ik met mijn toenmalige supervisor van de 

faculteit Psychologie dr. Bob Bermond op jouw kamer kwam zijn de lessen in de fundamentele 

biologische psychiatrie gestart. Het belang van de gekozen biologische factoren in de studies 

heb jij altijd in de schijnwerpers geplaatst. Jouw gedrevenheid voor de wetenschap kent geen 

grenzen, ook niet na je pensionering. Het beloop van onze werkrelatie is al die jaren zeer dyna-

misch geweest. Ik heb enorm veel van je geleerd in alle opzichten. Jouw persoonlijke betrok-

kenheid waardeer ik zeer. En daarbij dank ik ook Margriet voor haar belangstelling. De talloze 

‘spreuken‘ zullen altijd in mijn hoofd blijven klinken, en een ervan staat dan ook in de stellingen. 

De menselijke maat in ons onderzoek heb jij altijd bewaakt.

Mijn co-promotor dr. M.W.J. Koeter. Maarten, je hield ons allemaal bij de les. Het is vaak voor-

gekomen dat vlak voor de afronding van een artikel je net die ene opmerking maakte wat alles 

in een ander perspectief plaatste. Wanhopig kon ik ervan worden. Maar je ging dan wel samen 

met me aan de slag. Uren samen analyseren achter de computer. Graag onder het genot van 

koffie en koekjes, boeiende maatschappelijke discussies en het uitwisselen van informatie over 

de nieuwste tv-series.  Onze gezamenlijke strijd tegen de kilo’s ging de afgelopen jaren dan ook 

wel gelijk op. Ik dank je zeer voor je ijzersterke logica en je warme betrokkenheid.

De leden van de promotiecommissie, Prof. dr. B.J.W.H. Penninx, Prof. dr. R.C. van der Mast, Prof. 

dr. W. van den Brink, Prof. dr. E.M. Derks en Prof. dr. M. Olff wil ik bedanken voor het beoordelen 

van mijn proefschrift..

Prof. dr. M. Olff, Miranda, in het bijzonder wil ik je bedanken voor jouw coachende rol achter 

de schermen op kritische momenten voor mij in het traject. Ik kijk uit naar onze toekomstige 

projecten. Prof. dr. B.P.R. Gersons, dank voor de mogelijkheden en samenwerking die je voor mij 

gecreëerd hebt in het trauma-werk door de jaren heen. De AMC ‘PTSS-groep’: ik heb met veel 

plezier met jullie samengewerkt en tot op de dag van vandaag bestaan er mooie verbindingen. 

Legendarisch zijn toch de ESTSS-congressen in combinatie met wat danspassen. Joanne, Marit, 

Mariel, Femke, Mirjam en Giel-Jan: dank daarvoor.

Heel veel dank aan de Raad van Bestuur en directie Teaching Hospital van het Onze Lieve 

Vrouwe Gasthuis. Al 13 jaar een zeer fijne en motiverende werkgever. Sabine Ruitenbeek, dank 

voor de ruimte voor innovatie die je ons biedt. Lucy, wat een avontuur zijn we aangegaan des-

tijds. Pionieren op de SEH en uiteindelijk onze gedroomde eigen afdeling. Ik hoop op nog vele 
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mooie en enthousiaste jaren in goede gezondheid samen. Want die lijstjes met dromen zijn nog  

lang niet afgewerkt. Op deze plek ook dank aan Coby de Boer van het Erasmus MC, wat een 

monnikenwerk hebben we verricht in het kader van de meta-analyse over peer-support. Blij met 

de waardevolle etentjes bij jou en Atie.

Dank ook aan de Stichting Arq Psychotrauma Expert Groep. Twan Driessen, je hebt de gave om 

onmiddellijk vorm te geven aan sluimerende ideeën. Dank aan het PDC, en in het bijzonder aan 

Renée Hutter die de ‘cross-over’ tussen onze beide organisaties mogelijk maakt. Pim Scholte: 

ik kijk uit naar mijn laatste stage als aankomend psychiater bij Equator onder jouw bezielende 

supervisie.

Heel veel dank aan de Delta-onderzoeksgroep: Irene, Ellie, Ieke, Luuk, Guido, Jochanan, Mascha 

en Femke. Lieve Amit, met militaire precisie reed je door het hele land om de bloedsamples en 

andere data te verzamelen. Ik mis je aanwezigheid enorm sinds je terug bent in Israël maar onze 

vriendschap kent gelukkig geen grenzen. En de jongste Delta-werker. Roel, met jouw scherpe 

geest heeft dit proefschrift een gulden randje gekregen. Je hebt ons allemaal ‘voortgestuwd’ 

en gezorgd voor productie door je inventiviteit. Veel dank voor de fijne samenwerking. Andere 

collega onderzoekers van de stemmingstoornissen, Maaike, Hiske, Roos en Eric, ik heb met veel 

plezier met jullie gewerkt. 

Tot slot, Marianne, ‘inmasseren’ is een ware kunst. Ik kan me de afgelopen jaren niet voorstellen 

zonder jou. Altijd bereid om te helpen, de zaken vloeiend laten verlopen en bovenal je interesse 

in de gang van zaken rondom mijn promotie. Dank voor de ontelbare keren dat je wat voor me 

hebt betekend. PS: ik sta zwaar in de schuld wat betreft de droppot helaas.

Op deze plek wil ik ook onderzoekers van andere universiteiten met wie ik heb samengewerkt 

voor dit proefschrift bedanken: Prof.dr. Harold Snieder, Tommy Visscher en Christiaan Vinkers. 

Dank voor de interessante combinaties resulterend in artikelen.

Dank aan alle collega’s en supervisoren van de afdeling Psychiatrie voor de plezierige samen-

werking en in het bijzonder het AIOS-segment 1. Wat fijn dat ‘Charlies Angels’ is opgericht. 

Laurens, Anne, Roos, Naomi, Sara, Wendela en Floor. Onze ‘groepsapp’ is een prachtige  

ontmoetingsplek.

En natuurlijk Carin Meijer. Vanaf dag 1 van mijn aanstelling vertrouwd. Buurvrouw op de leukste 

onderzoeksgang in het oude gebouw. Als sparringpartner ben je briljant en ik voel me rijk met 

onze vriendschap. Wat fijn dat je mijn paranymf bent.
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Mijn dierbare intervisieleden. Julian, Ron, Anoek, Jolien, Ellen en Jojanneke. Kritisch, vol goede 

raad en met lekker eten hebben jullie gezorgd voor een warm bad waarin ik als ‘jongste’ mocht 

aantreden. Dank! 

Mijn tijd in London was fantastisch dankzij Sander Kooij. Consultant Psychiatry in Hackney is 

een prachtbaan. Dankbaar dat ik zoveel onder jouw supervisie heb mogen leren van het vak. 

Waardevol zijn jouw berichtjes vanuit Crystal op maandagochtend na de Grand Round, zo ben ik 

er nog een beetje bij. En natuurlijk je vriendschap en de regelmatige bezoekjes aan Amsterdam. 

Janneke Zinkstok, lieve Jannie jij realiseerde last minute een fantastische stageplek voor me en 

het werd een speciale tijd in onze vriendschap. 

London gave me two more dear friends with whom distance is not an obstacle at all: Norman 

Andrew Scott and Isaiah Thomas Artest. Living together in East Dulwich was a blast. London-NY-

Amsterdam is a busy fly-zone between the three of us. I appreciate your regular visits so much! 

Thom, especially thanks for your critical view on the discussion of my thesis.

Adrie, Erik en Greet. In jullie in HIV-gespecialiseerde huisartsenpraktijk ben ik volwassen  

geworden. Wat een kwartet waren we in de jaren ’90. Dank voor jullie stimulering om  

Geneeskunde te gaan studeren. Greetje, zo fantastisch dat je voor Yaza gaat zorgen.  

Conny, al 40 jaar vriendinnen. Je bent mijn familie. Zonder jou zou ik mij het leven niet  

kunnen voorstellen. ‘Solid as a rock’; Ik mag en kan altijd op je leunen. Samen Puck op de wereld 

brengen was een van onze mooiste momenten. Samen achter die geraniums…..vooralsnog 

maar genieten van elkaar en onze dochters. Dank dat je als paranymf naast me staat. Ook jouw 

ouders, mij zo dierbaar. Ton en Clazien, dank voor de warmte in mijn jeugd. Fijn om de kerst-

traditie in ere te houden tezamen met de liefde voor de jazz.

Kim en Vin, peetouders van mijn dochter. Jullie zijn ware vrienden. Alien, Vientiane is ver weg 

maar je bent altijd dichtbij. Ik ben dankbaar met jou als vriendin. Daarnaast ook dank aan al mijn 

lieve en dierbare vrienden voor jullie heerlijke gezelschap.

Mama. Woorden kunnen mijn liefde en dankbaarheid voor jou niet omvatten. Je hebt me 

zoveel geleerd. Bovenal om de nuance aan te brengen. Onvoorwaardelijke steun heb ik mogen  

ontvangen. Ik hoop op nog vele gezonde en liefdevolle jaren met elkaar, bovenal in je nieuwe 

rol als oma. Ger, dank voor jouw liefde en zorg voor mama en voor mij. Jan, mijn broertje, 

kleine jongen-grote man. Immens trots ben ik op je. Dank voor onze bijzondere en aparte band.  
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Ook wil ik je bedanken voor de fantastische tijd in de dance, waar ik veel van heb geleerd, 

prachtige mensen heb ontmoet en op zeer bijzondere plaatsen ben geweest. 

Tot slot. Gio, het is telkens een verrassing met jou. Intens blij met onze dochter……een  

geschenk. Yaza, ik omring me vol overgave met jouw stralende energie. Een nieuw leven is  

begonnen met jouw komst….. de liefde is groots.


