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Word of thanks (Dutch)

Dankwoord

Is het na al die jaren dan eindelijk echt af?! Ik kan het bijna niet geloven. 
De combinatie van onderzoek doen, patiëntenzorg en GZ-opleiding is een mooie kans die ik 
absoluut wilde aangrijpen, maar ook één die ik een beetje huiverig tegemoet zag. Het bleek lastig 
om daadwerkelijk met dezelfde energie, tijd en aandacht met meer dingen tegelijk bezig te zijn. 
Actief zijn in de patiëntenzorg vond en vind ik erg leuk en het was vaak het perfecte excuus om 
de artikelen even te laten liggen. Daarom gingen de patiënten vaak voor. In het afgelopen jaar was 
dat anders, want nu moest het maar eens echt af. En dat is gelukt! Lange tijd mee bezig geweest, 
dus veel mensen om te bedanken.

Allereerst veel dank aan alle kinderen, hun ouders en de volwassen patiënten die meededen aan 
het onderzoek. Met dit project is de basis gelegd voor zowel mijn eerste onderzoek als ervaring 
in de patiëntenzorg. Talrijke testafnames, waarmee ik zoveel ervaring heb kunnen opdoen. Ik 
heb erg genoten van het contact met alle patiënten die met zoveel enthousiasme deelnamen aan 
het onderzoek.

Graag dank ik prof. dr. A.L. van Baar, prof. dr. J.B. van Goudoever, prof. dr. H.S.A. Heymans, 
prof. dr. M.J. Jongmans, dr K.J. Oostrom en dr A.S.P. van Trotsenburg voor de bereidheid om 
zitting te nemen in de promotiecommissie.

Dan een woord van dank aan mijn begeleiders:
Prof. dr. B.F. Last, lieve Bob, toen ik in de stagemap van de UVA de stage in het Emma 
Kinderziekenhuis zag staan, maakte mijn hart een sprongetje, dit was de plek die ik zocht. Met 
Anneke en jou als stagebegeleiders kon ik mijn eerste ervaring in de patiëntenzorg opdoen. Ik 
heb enorm veel van jullie beiden geleerd. Jij bood me aan om te blijven, wel op voorwaarde dat 
ik me ook met onderzoek zou gaan bezighouden. Zo is het allemaal begonnen. Jij gaf me de 
mogelijkheid om me op diverse terreinen te ontwikkelen en daar wil ik je erg voor bedanken. 
Ook veel dank voor je steun, je luisterend oor, je begeleiding en vertrouwen in de afgelopen jaren.

Prof. dr. M.A. Grootenhuis, lieve Martha, ik heb bewondering voor je bevlogenheid en je 
enthousiasme voor het onderzoek binnen de pediatrische psychologie. Ik denk dat het voor jou 
niet altijd makkelijk was dat ik verschillende taken had en de patiënten vaak voorrang gaf. Maar 
je liet me altijd erg vrij en gaf me vertrouwen dat het echt wel goed zou komen. Daar ben ik je 
dankbaar voor. “Liesbeth, promoveren is echt leuk”. Ik denk dat ik het nu aan het einde van het 
traject steeds meer met je eens ben. Ook veel dank voor je geduld bij het schrijven van artikelen 
en het afronden van dit proefschrift. 
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Dr. T Vulsma, beste Tom, jouw enthousiasme en kennis over de endocrinologie en CH in 
het bijzonder is enorm. Het lezen van je commentaren van de artikelen was interessant en 
leerzaam. Ik heb je overdenkingen allemaal bewaard, erg nuttig, ook voor het voorbereiden 
van de verdediging. Heel veel dank ook voor je hulp, het meelezen en het beoordelen van mijn 
manuscript. 

Dan zijn er nog vele anderen die ik graag wil bedanken.

Lieve Marlies, ik ben begonnen op jouw project. Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat 
wij in het AMC, maar ook vaak op verschillende plekken in het land, de patiënten zagen die 
deelnamen aan het onderzoek. Ik heb goede herinneringen aan onze samenwerking en aan 
onder andere de ritjes in de auto, waarbij mijn taak het lezen van de kaart was. Zo hebben we 
heel wat afslagen gemist... Jammer dat je het AMC hebt verlaten en we elkaar niet meer veel zien. 
Heel veel dank ook dat je toch, ondanks je drukte, tijd wist vrij te maken om me te helpen met 
de laatste artikelen.

Beste Brenda, jij leverde een grote en waardevolle bijdrage tijdens de dataverzameling en 
testafnames van alle patiënten. De coördinatie lag voor een groot deel in jouw handen en 
daardoor was alles altijd goed geregeld. Daarnaast was je erg geïnteresseerd en super behulpzaam, 
heel erg bedankt! 

Lieve pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, oud-medewerkers van de 
psychosociale afdeling en het team van de educatieve voorziening, ik wil jullie allemaal heel erg 
bedanken voor de leuke samenwerking, de interesse en steun in de afgelopen jaren.
Lieve Elly, zo jammer dat je de PSA hebt verlaten. Als hoofd van ‘ons blok’ was je altijd erg 
zorgzaam en betrokken. Leuk dat we contact hebben gehouden. 
Lieve Wynie, heel erg jammer dat we geen collega’s meer zijn en elkaar nu weinig spreken. Ik 
vond je altijd een hele fijne collega.

Lieve onderzoekers (oud en nieuw) van de psychosociale afdeling, wat hebben wij een leuke 
onderzoeksgroep. Ook ik begon in de ‘Basement’, een superplek om als onderzoeker te zitten, 
met veel gezelligheid en ‘lotgenotencontact’. Het was jammer om de kelder te verlaten. Maar ik 
ervaar nog steeds de energie, de lol, de enorme gedrevenheid, interesse en behulpzaamheid van 
de onderzoekers onderling. Hoop dat we nog lang zullen “Tob” ben met elkaar.

Lieve Michal, veel dank voor je hulp bij het goed managen van alle patiëntenzorg-afspraken. 
Lieve Marga, heel erg bedankt voor je hulp en betrokkenheid door de jaren heen en bij het 
inbinden van het manuscript! 
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Lieve patiëntenzorg-psychologen, wat boffen wij met ons vak! Werkzaam zijn binnen het gebied 
van de pediatrische psychologie ervaar ik als erg veelzijdig, leuk en bijzonder. Ik wil jullie 
allemaal erg bedanken. 
Lieve Marieke, wij zijn er ongeveer tegelijkertijd ingeluisd en waren de eerste psychologen die 
een promotietraject mochten combineren met patiëntenzorg. Maar als kamergenoten, nog op 
G8, hadden we veel steun aan elkaar. Ook nu dank voor je interesse en begrip. 
Lieve Nienke, een tijd lang ben je mijn vaste back-up geweest van de tienerafdeling en was altijd 
bereid om in te springen waar nodig. Dank ook voor je interesse en betrokkenheid.
Lieve Renske, mijn buuf op het blok, ook jij was lange tijd mijn back-up op de tienerafdeling en 
de eetpoli. Heel fijn dat je altijd bereid was en bent om me te helpen en te vervangen waar nodig. 
Dank voor je steun! 
Lieve Charlotte, mijn ‘overbuuf ’ van het blok, dank voor je luisterend oor. Jammer dat het samen 
kletsen er de laatste tijd een beetje bij inschiet. Snel weer een koffietje doen?
Lieve Margreet, wij zijn al heel lang collega’s en daar ben ik blij mee. Dank voor je steun en 
aanmoediging bij de echte laatste loodjes. 
En ook al mijn andere lieve patiëntenzorg-collega’s (Vivian, Alice, Anja, Channa, Juliette, Lien, 
Lianne, Linde, Lisanne en Lotte) wil ik erg bedanken voor de gezelligheid, interesse en de steun 
en het begrip als ik me door het onderzoek even minder kon inzetten voor de patiëntenzorg. 

Ook wil ik graag de artsen en het team van de kinderendocrinologie en alle andere 
multidisciplinaire teams waarin ik zit, ondermeer de tienerafdeling, het DSD- team en het 
eetteam bedanken voor de leuke samenwerking.

En dan wil ik natuurlijk mijn onderzoeksbuddy’s bedanken. Onderzoek doen schept een band, 
dat is mij wel duidelijk geworden. Ik ben blij met alle leuke contacten en vriendschap die het 
me heeft opgeleverd.
Lieve Heleen, toen ik begon, werden wij kamergenoten. Dat was een fijne tijd met gezelligheid 
en goede gesprekken. Ik wil jou enorm bedanken voor al je hulp, deskundigheid, steun en 
aanmoedigende woorden in de afgelopen jaren. Bij jou kan ik altijd terecht en dat is heel prettig. 
Daarnaast heb jij mij erg geholpen met het doen van analyses en het (her)schrijven van artikelen, 
waarvoor heel veel dank. 
Lieve Vief, ook wij hebben samen in de kelder gezeten. Wij reisden als ‘buufs’ destijds veel 
samen met de metro en dat was altijd supergezellig. Ik vind het jammer dat we geen collega’s 
meer zijn. Ook jij veel dank voor je steun en interesse.
Lieve Janneke, met z’n tweeën in het kleine kamertje van de kelder was het erg knus. We 
begrepen elkaar goed en dat was fijn. En dan onze ‘knalweekenden’ aan zee. Soms afzien, maar 
vooral ook heel leuk met z’n drietjes. Muziekje aan, effe dansen en dan aan de bak! Ik hoop dat 
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we onze stranduitjes samen met Madelon erin houden. Ook nu bij het afronden heb je me erg 
geholpen en bijgestaan, heel erg bedankt. 
Lieve Madelon, vanaf de tijd dat wij collega’s zijn heb jij mij altijd enorm gesteund en geholpen 
en was het bovenal heel leuk met je. Ook toen je niet meer bij het AMC werkte, bleef je me 
activeren, motiveren en helpen. Dat is zo lief en fijn! En dan onze bakkies en happies, heerlijk en 
gezellig. Gaan we dan binnenkort (als we er allebei klaar voor zijn), eindelijk een vuurtje stoken 
en aan die douche trekken? 

En dan mijn paranimfen, lieve Eline, Linde en Leonieke, ik ben zo blij dat jullie op 7 juni naast 
mij zullen staan. 
Lieve Lien, ook al ben je nu niet meer m’n directe collega, ik ben heel blij dat we elkaar nog veel 
zien en elkaar blijven steunen. We hadden tijdens onze AMC-tijd veel gemeen met elkaar: de 
passie voor de patiëntenzorg, de combinatie met GZ, en natuurlijk het onderzoek. Wij snappen 
elkaar goed en ook hoe het zo allemaal is gekomen. De schrijfdagen waren soms zwaar, maar 
altijd gezellig en goed verzorgd met de perfecte koffietjes. Veel dank voor alles en fijn dat je 
straks naast me staat. Hopelijk gaan we daarna dan eindelijk lekker relaxen in de Bogortuin met 
een wijntje erbij.
Lieve Linde, mijn ‘ buddy’ door dik en dun. Het is zo fijn om parallel en samen met jou de 
‘laatste loodjes’ te doorstaan. Jouw steun en hulp zijn enorm en dat waardeer ik heel erg. Onze 
werkdagen in Bunnik, Delden, Dwarsgracht en op Texel waren hard werken maar ook zo 
gezellig. En Texel houden we erin, toch?! Heel erg bedankt voor alles, ik vind je een topcollega. 
Het is fijn dat je straks naast me staat. En dan op naar 14 juni, jouw dag!
Lieve Leonieke, ik ben heel erg blij met jou als vriendin. We hebben elkaar leren kennen in 
Utrecht en ook daarna zoveel leuke dingen met elkaar meegemaakt. Aan onze reis in Peru en 
Bolivia heb ik hele goede herinneringen, evenals aan alle sateetjes, biertjes in de kroeg en de vele 
gezellige avonden. Ik ben blij dat jullie weer in Amsterdam wonen en ik hoop dat er binnenkort 
wat meer tijd is om elkaar te zien. Ook jij hebt promotieonderzoek gedaan en snapte de dalen, 
de stress en het tijdgebrek maar al te goed. Ik vind het heel bijzonder dat ook jij naast mij staat 
op deze belangrijke dag. 

Tot slot, zijn er veel mensen die niet direct hebben bijgedragen aan mijn proefschrift, maar die 
ik wel graag wil bedanken omdat ze zo enorm meeleefden en me hebben gesteund.

Lieve meiden en Philip van de GZ-groep 2007, ik vond het heel leuk en leerzaam om samen met 
jullie de opleiding tot GZ-psycholoog te volgen. Dank voor jullie betrokkenheid en interesse en 
ik vind het heel gezellig dat we elkaar nog zoveel zien. Hopelijk houden we dat erin. 
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Mijn lieve buren van Java-eiland, dank voor jullie zorg en betrokkenheid van de afgelopen 
maanden. Ik heb in stressvolle tijden bijna nooit zelf hoeven koken en dat was heel relaxed, ik 
bof met jullie in de buurt. Speciale dank aan Corwin, voor het vormgeven van dit boek. Het is 
erg mooi geworden.

Lieve vriendinnen: Anniek, Esther, Rian, Marjon, Elske, Marloes, Annemieke, Lisanne, Monique 
en Willemijn, ik ben blij met de vriendschap en de gezelligheid van afgelopen jaren. Ik heb zin 
om nog lang veel leuke dingen met jullie te doen. 
En ook alle andere lieve vrienden en vriendinnen o.a. van de tennis, uit Delden, Utrecht, 
Amsterdam en mijn familie, dank voor alle interesse, steun en afleiding de afgelopen jaren. 

Lieve Fien, de jaarlijkse vakantie met kerst en daarbij alle tradities in Zwitserland zijn zo heerlijk. 
Dank je wel voor je steun en belangstelling.
Lieve Geertje en Maaike, ik ben zo blij dat jullie mijn zusjes zijn! Geer, dank voor je lieve 
betrokkenheid altijd. En Maai, het is zo fijn dat je zo dichtbij woont en er altijd voor me bent. 
Lieve pap en mam, dank voor de stabiele en fijne basis die jullie mij hebben gegeven. Het is 
heel fijn om te merken dat jullie me altijd willen helpen en achter me staan. En pap dit is ‘onze’ 
promotie, toch? Het was heerlijk om af en toe een weekend of weekje thuis te werken en dan 
door jullie verwend te worden, dat kunnen jullie zo goed! Heel erg bedankt voor jullie lieve 
steun en betrokkenheid alle jaren. 
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