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In 2002 bezocht ik een congres waar de eerste resultaten van een incidentiestudie in Den 
Haag werden gepresenteerd. Het hoge percentage immigranten dat gediagnosticeerd werd 
met schizofrenie, schokte mij. Kort hierna hoorde ik bij het Riagg dat er mogelijk een 
vergelijkbaar onderzoek in Utrecht zou beginnen en de dag daarop vroeg Annechien Limburg 
of ik mogelijk interesse had om deze studie te beginnen. Daarna ging alles heel snel. Maar 
naarmate de kans om de AGIKO-plek te krijgen groter werd, namen mijn twijfels toe. Ik 
was nog niet zo lang in Nederland en wist lang niet hoe alles hier werkte. Nu zie ik hier met 
plezier op terug en ben ik blij dat ik heb doorgezet. 
Allereerst wil ik de patiënten en hun familie bedanken dat zij ondanks de moeilijke tijd die 
een eerste psychose met zich meebrengt, wilden deelnemen aan het onderzoek en bereid 
waren meerdere gesprekken met ons te voeren.  
Uiteraard was dit onderzoek zonder de begeleiding en intensieve ondersteuning van mijn 
twee promotoren prof. dr. W. van den Brink en prof. dr. R.S. Kahn niet mogelijk geweest. 
Wim, zonder jou had ik dit onderzoek niet kunnen afronden, dat weet ik zeker. Nadat ik 
een van je Corsendonk-cursussen bezocht had en onder de indruk van jou was geraakt heb 
ik met Johan Havenaar hierover gesproken. Johan, die zelf ook onder jouw begeleiding 
gepromoveerd was, heeft direct met jou contact opgenomen en mijn geluk was eindeloos 
toen jij accepteerde om mij te begeleiden. Jouw intelligentie en kennis op velerlei gebieden 
verbaasden mij telkens weer. De bescheiden, warme en altijd enthousiaste houding waarmee 
jij met je kritische blik mijn teksten corrigeerde, heeft mij geholpen om ondanks de lange 
duur toch met veel plezier te blijven schrijven. Iedere opmerking van jou was zinnig.  Hoe 
jij telkens weer in staat was om alert alle problemen met een glimlach en eenvoudig op 
te lossen, kon mij dagenlang verbazen. Wim, je hebt mij gestuurd, maar ook veel vrijheid 
gegeven om mijn eigen mening te ontwikkelen. Beste Wim, ik wil je heel graag bedanken 
voor je zeer plezierige, vriendelijke en professionele begeleiding die voor mij een van de 
mooiste delen van dit onderzoek zal blijven.
Beste René, de data van dit onderzoek werden in het UMCU verzameld en ik ben deze studie 
in eerste instantie onder jouw begeleiding begonnen. Ik wil je bedanken voor je scherpe blik 
en ondersteuning vooral tijdens de dataverzameling. Deze opmerkingen hebben mij enorm 
geholpen om het nodige in het onderzoeksprotocol tijdig aan te passen en om het onderzoek 
zo correct mogelijk te laten verlopen. Dank voor dit alles. 
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Ik wil Johan Havenaar als mijn co-promotor bedanken voor zijn algehele ondersteuning vanaf 
het begin. Hij heeft mij de wegen en mogelijkheden in de Nederlandse wetenschap geleerd. 
Ik heb van hem geleerd om een protocol te schrijven, dit in te dienen en een onderzoek op 
te zetten. Tijdens de studie was hij bij alle diagnostische bijeenkomsten aanwezig en kon hij 
met zijn grote kennis van diagnostiek deze bijeenkomsten feilloos begeleiden. Beste Johan, 
ondanks de zeer drukke agenda van je A-opleiderschap kon je altijd tijd voor mij vrijmaken. 
Ik heb veel van je geleerd en wil je bedanken voor je begeleiding bij het opzetten van het 
onderzoek, de dataverzameling en het schrijven van dit alles. Ik vind het jammer dat jij bij 
de verdediging van mijn proefschrift niet aanwezig kunt zijn. Ik zal de foto’s naar Australië 
opsturen. 
Prof. dr. Ale Algra en dr. Wijnand Laan wil ik bedanken voor de statistische analyse en de 
nodige ondersteuning met de data. Beste Ale, ik vroeg je of je een klein uur wilde besteden 
aan de analyse van de data van mijn eerste artikel. Ik herinner me je gelach: “Ach dat zeggen 
alle onderzoekers aan het begin, dan zijn wij er dagen mee zoet ...” Je had volkomen gelijk! 
Bedankt voor je tijd en inspiraties. Beste Wijnand, jou wil ik bijzonder bedanken voor je 
geduld en begrip om de data keer op keer voor mij te bekijken en te analyseren. Ik heb 
bewondering voor je kennis en geduld om de analyse voor mij begrijpelijk uit te leggen.   
Ook de andere leden van de promotiecommissie prof. dr. L.de Haan, prof. dr. F.A.M. 
Kortmann, dr. C.J. Laban, prof. dr. A.H. Schene en prof. dr. J.A. Swinkels wil ik hartelijk 
bedanken voor de aandacht en tijd die zij besteed hebben aan het lezen van mijn proefschrift.
Ik wil de leden van ons Altrecht team bedanken die ondanks hun drukke agenda altijd met 
plezier tijd wilden vrijmaken voor de diagnostische bijeenkomsten. Wij kwamen ’s avonds 
na het werk altijd bij elkaar, aten samen en konden lang doorgaan met de discussie over het 
vaststellen van de diagnose. Wij waren het allemaal met elkaar eens dat het stellen van de 
diagnose bij onze Marokkaanse patiënten toch de meeste tijd kostte. Met jullie deel ik leuke 
herinneringen aan een fijne samenwerking. Ik wil hierbij Annechien Limburg-Okken, Hans 
van Es, Salah Sidali en Marian Smits bedanken. 
Annechien, jou wil ik ook nog bedanken voor je enthousiasme dat aanstekelijk kan zijn en 
dat jij naar Casablanca kwam om samen met mij verder in Marokko te reizen en andere 
ziekenhuizen te bezoeken. Jouw ondersteuning betekende veel voor mij toen ik daar verloren 
in het grote stadsziekenhuis patiënten probeerde te includeren.
Marian, jou wil ik ook nog bedanken voor je vele huisbezoeken en je vasthoudendheid om 
alle aangemelde nieuwe patiënten bij het Riagg Utrecht dubbel te checken. Tijdens mijn 
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onderzoek heb je drie kinderen gekregen en keek ik met veel bewondering naar jou en hoe je 
ondanks alle ongemakken daarvan trouw naar Utrecht bleef reizen.
Wiepke Cahn wil ik bedanken voor haar uitgebreide ondersteuning voor de lopende 
wetenschappelijke onderzoeken in het UMCU. Ik zag hoe je alles in de gaten hield en met 
professionele, uitvoerende blik ons allemaal begeleidde en ondersteunde. Ik wil je bedanken 
voor alle mogelijke ondersteuning die je mij met de dataverzameling hebt geboden. Verder 
wil ik alle psychiaters en arts-assistenten die destijds betrokken zijn geweest bij de afname 
van vragenlijsten en het diagnose stellen, bedanken. Colleen Kroeze wil ik bedanken dat zij 
de aanmeldingen bij het meldpunt in het UMCU vanuit Altrecht coördineerde. 
Leny van Dijk wil ik apart bedanken voor haar zeer vriendelijke en continue ondersteuning 
tijdens dit onderzoek. Leny, jij kwam zelfs naar Casablanca om mij daar niet alleen te laten. 
En later heb je al mijn anamneseverslagen uit Casablanca die ik snel op papier had gezet, 
in fatsoenlijk Nederlands herschreven. Ik wil je van harte bedanken voor dit alles en voor je 
vriendschap. Bep de Lange wil ik bedanken voor haar praktische ondersteuning tijdens en 
vooral ook bij de afronding van het proefschrift.
Prof. dr. Moussaoui and prof. dr. Kadri, I thank you for your overall support to find and 
include patients in Ibn Rochd hospital in Casablanca. Dear Nadia, you helped me also with 
essential needs as accommodation, thank you very much for your hospitality. 
Ik wil onze vaste Marokkaanse tolk Hayat bedanken die samen met ons uitgebreid naar de 
vragenlijst heeft willen kijken en die een vaste woordenlijst heeft gemaakt om de vertaling 
zo eenduidig mogelijk te maken. 
Lieve Samira Rianne, bedankt voor je vertaling en het tolken in Casablanca. Jij hebt ons in 
Marokko begeleid en de nodige alternatieve behandelingen laten zien. Wat een bijzondere en 
leerzame ervaring was dat voor mij. 
De financiële basis voor dit onderzoek is gelegd door Altrecht, dat op verschillende wijzen 
de  ondersteuning van dit onderzoek mogelijk maakte. Ze hebben mij ook de mogelijkheid 
gegeven om, naast mijn opleiding, tijd aan dit onderzoek te besteden. 
Ik wil de medewerkers van de toenmalige Altrecht bibliotheek en later de GGZ Centraal 
bibliotheek bedanken voor de geboden ondersteuning om zo snel mogelijk de benodigde 
literatuur op te zoeken. 
Verder wil ik Innova onder leiding van prof. Dr. Peter van Harten bedanken voor de financiële 
steun. Ook wil ik de vele collega’s van Altrecht bedanken die mij met veel inzet hielpen 
om samen de diagnostische vragenlijst aan de culturele achtergrond van de patiënten aan 
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te passen. Hierbij dank ik speciaal Ronald May die deze collega’s bij elkaar bracht en de 
continuïteit van de bijeenkomsten mogelijk maakte.
Cees van Houten, bedankt voor je steun en vertrouwen, maar ook voor de tijd en ruimte die 
jij mij gunde om mijn onderzoek voort te zetten. 
Peter Versteeg en de collega’s van FACT team I, jullie wil ik allemaal heel erg bedanken 
voor de aandacht en de ruimte die jullie mij gegeven hebben om tijd aan mijn schrijfwerk te 
besteden. 
Tevens wil ik ZonMw bedanken voor het financieren van mijn reis en verblijf in Casablanca. 

Dit boek is een eerbetoon aan mijn ouders. Helaas heeft mijn vader weinig van onze 
ontwikkelingen meegemaakt, maar hij is de bron van het ‘willen en doen’ in het leven van  
mij en mijn zusters. Mama, jij hebt alles gegeven om ons altijd in moeilijke jaren bij te staan, 
zelfs wanneer je niet blij was met ons ‘activisme’.  Zonder jou was ons leven niet geworden 
zoals het nu is. Ik heb mijn leven en alles wat ik heb, aan jou te danken. Ik hou van je. 
Lieve Fariba, Samgis, Keywan, Sherwin, Sherly, Parmis, Elies, Tineke, Mantreh, Atetis, 
Homan, Bouwe, Ric, Peter en Bram, bedankt voor jullie interesse en steun gedurende mijn 
promotietraject en dat jullie er zijn.
Mijn paranimfen Annechien Limburg-Okken en Mantreh, mijn nicht, jullie wil ik bedanken 
dat jullie op deze spannende dag naast mij willen staan. Lieve Annechien, bedankt voor je 
vriendschap en je steun gedurende de hele promotie. Mantreh, jij hebt een mooi feest voor 
mij gemaakt, zoals je hele bestaan een grote feest voor mij is.  
Rombout, jij bent samen met onze kinderen het middelpunt van mijn leven. Zonder jouw 
steun, kritiek, reflecties en de vele keren dat je mij naar boven stuurde om achter de computer 
te gaan zitten, was ik niet in staat geweest dit project te volbrengen. Bedankt dat je in mijn 
leven bent. Ik hou van je. 
Aida en Damon, dit alles draait uiteindelijk om jullie. Na mijn ouders draag ik dit boek aan 
jullie op. Met de hoop dat jullie en jullie generatiegenoten een beter leven zullen krijgen. 
Dankzij jullie geduld dat “Mama alweer achter de computer zit, dan gaan wij zelf maar 
spelen. Kom Papa …” was het niet mogelijk geweest.  


