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Dankwoord 
 
Toen ik begon aan mijn promotietraject was ik in de veronderstelling dat dit een eenzame 
tijd met weinig menselijk contact zou worden. Gelukkig is gebleken dat je een proefschrift 
niet in je ééntje schrijft en daarom wil ik dan ook de vele mensen bedanken die mij de 
afgelopen jaren met raad en daad geholpen hebben. 

Om klinisch onderzoek te doen heb je natuurlijk allereerst patiënten nodig. Die wil 
ik dan ook als eerste bedanken voor hun inzet. Voor sommigen van jullie was het een hele 
opgave om je zo lang te concentreren en ook nog om zo lang in die ellendige scanner te 
liggen. Toch hebben jullie bijna allemaal het onderzoek afgemaakt en dus ook een tweede 
sessie in de scanner ondergaan. Ik ben heel blij dat ik met jullie heb mogen samenwerken 
en dat jullie zo ontzettend leuk, openhartig en bereidwillig zijn geweest! Ook de 
verpleegkundigen en artsen wil ik bedanken voor hun verwijzingen, oplettendheid en de 
vele buisjes urine die verzameld moesten worden. Als topverwijzer wil ik nog even 
specifiek Arjen bedanken en natuurlijk die lieve Willemijn voor het insturen van haar 
complete korfbalteam waardoor ik eindelijk voldoende controles had. 

Verder heb je tijdens promotie-onderzoek ook begeleiding nodig. Ik had het geluk 
begeleid te worden door drie professors met ieder een eigen expertise zodat ik altijd wel een 
goede raad voor elk probleem kreeg. Lieuwe, bedankt voor het feit dat je altijd een 
momentje vrij wist te maken voor een advies of een snelle analyse van wat voor mij een 
onoverzichtelijk probleem leek maar uiteindelijk iets best oplosbaars bleek te zijn. Ik hoop 
ooit iets van die eigenschap over te nemen. Tijdens één van onze eerste gesprekken deelde 
je me terloops mee dat ik wel moest beseffen dat ik in opleiding was tot nerd. Wat heb ik 
daar vaak aan gedacht als ik weer aan het dromen was over een ingewikkelde matlab-
formule! Dick, het duurde even voor ik door had hoe ik je het beste in mijn kamer kon 
krijgen. ‘Gewoon stalken’ zei jij en dus deed ik dat... toch fijn dat je me uiteindelijk tot je 
favoriete stalker hebt gebombardeerd en je altijd met een praktische oplossing kwam bij 
momenten van totale wanhoop. Wim, is er iets dat jij niet weet? Je kennis is ongelofelijk en 
verder ben je niet te evenaren in het voorspellen van reviewers commentaar wat erg handig 
is bij het voorkomen hiervan. Bovendien weet je bij iedere tegenslag iets opbeurends te 
zeggen waardoor ik altijd positief wist te blijven. 

De overige leden van de promotiecommissie, Prof. dr. A.H. Schene, Prof. dr. 
D.A.J.P. Denys, Prof. dr. C.B.L.M. Majoie, Prof. dr. R.S. Kahn, Prof. dr. T.A.M.J. van 
Amelsvoort en Prof. dr. F. Barkhof, wil ik bedanken voor het beoordelen van mijn 
proefschrift. 

Dan wil ik diegenen bedanken zonder wie ik nooit begonnen was aan dit traject: 
Reinaud de VIP papa, Martijn de immer geduldige SPV, Joanne een fijne combinatie van 
stoer en zorgzaam, maar is dat haar nou echt paars?, Debby de overenthousiaste 
jobcoach/SPV, Jan Willem die zogenaamd niets van psychiatrie weet, Maurice het manusje & 
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van alles en de vele VIP-pers die na jullie gekomen zijn. Kersvers uit mijn co-schappen 
kwam ik bij jullie werken in de volle overtuiging dat ik huisarts zou worden. Het koste 
jullie welgeteld anderhalve maand voordat jullie een psychiater in spé van mij hadden 
gemaakt. Dat alles vond grotendeels plaats op de fiets en in de immer gezellige ‘pingpong-
tafel-kamer’. De herinnering aan die eerste tijd bij het VIP lijkt wel een droom waarvoor ik 
jullie allemaal wil bedanken. Dan natuurlijk Hiske, mijn grote voorbeeld en top-coach. Al 
tijdens mijn sollicitatiegesprek was jij ervan overtuigd dat het werken in de psychiatrie bij 
mij zou passen en van die overtuiging ben je gelukkig nooit meer afgestapt. Behalve dat ik 
je bewonder in de manier waarop je contact maakt met patiënten, ben je ook persoonlijk 
belangrijk voor mij geworden. Ik hoop nog een lange tijd met je samen te kunnen werken 
en over een poosje ook getuige te zijn van jouw promotie.  

Beste collega’s van de Zorglijn Vroege Pyschose, het zal gek zijn om over een 
paar maanden dan echt de afdeling te verlaten na al die jaren van prettige samenwerking. Ik 
denk dat jullie met z’n allen een hele bijzondere afdeling hebben opgezet waar iedereen 
persoonlijk erg trots op kan zijn. En dan heb ik het niet alleen over de zorg, maar ook over 
de ‘buitenwerkse activiteiten’ waarbij jullie me menig gezellig dagje/avondje/nachtje 
bezorgd hebben.  

Dan mijn collega-onderzoekers en mede-bewoners van ‘de derde’, wat hebben 
jullie mij het leven makkelijker gemaakt de laatste jaren! De eerste tijd waarin ik moest 
omschakelen van mijn rol als fietsende arts-assistent naar protocol-schrijvende onderzoeker, 
maar ook later toen het onderzoek wel erg lang ging duren was ik erg blij dat jullie er waren 
voor een praatje, de lunch en ook vele feesten en partijen. Lieve Albertine, kamergenote, 
met jouw onderzoek zat het niet echt mee, hoewel het heus af gaat komen. Gelukkig hebben 
we in de loop der jaren ter afleiding heel wat zwangerschappen, bruiloften en andere zaken 
te bespreken gehad. Eva, kilo’s chocola zijn er doorheen gegaan, maar het is toch vooral je 
gezelligheid die ik enorm ga missen… Julia, een feestje is geen feestje als Julia er geen 
liedje bij gaat zingen en dan natuurlijk onder begeleiding van Oswald die dan het muzikale 
gedeelte verzorgt. Nikie, dank voor de kopjes koffie tegen mijn bewegingsonrust in de 
eerste maanden van het onderzoek. Sara, wat heb ik een respect voor je volhardendheid en 
onophoudelijke doorzettingsvermogen! Dan Fabiana, jij hebt me, samen met je begeleiders, 
alles geleerd wat je wist over de MRI-wereld waarvoor mijn eeuwige dank. Bouke, wat een 
verlies dat jij het AMC verlaten hebt, ik hoop je later als psychiater weer tegen te komen. 
Renate, onze liefde kwam wat laat tot bloei, maar zijn dat niet de mooiste bloemen? Lindy, 
jij staat altijd garant voor een goed lopende Engelse zin en een gezellig kletspraatje. Nienke, 
het artikel dat wij samen geschreven hebben was een snelle, fijne en vooral hele leerzame 
ervaring voor mij. Maarten, immer relaxed en met je eigen werktijden heb jij menig 
middagje op de derde opgevrolijkt. Dorien, toen ik jou zo bezig zag wist ik zeker dat 
kinderen niet aan mij besteed waren en moet je me nu eens zien! Carin, snel van tred, snel 
van denken, snel in alles? Dan de ‘nieuwe’ generatie. Daniella, het duurde even voor ik het 
door had maar in jou zit een meisje met de meest bizarre hobbies en een enorme ambitie. 
Floor, ons kersverse moedertje, dank voor het overnemen van wat mijn zoveelste review 
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had kunnen worden! Jet, wat ben jij een fijn persoon om op de gang te hebben en toch ben 
ik nog steeds benieuwd naar die kledingkast van jou. Soleil, jij bent de rust zelve en een 
heerlijk gezelschap op de fietstochtjes naar huis. Karin, jammer dat je wegging, maar leuk 
dat je weer terug gaat komen op het AMC! Ook de ‘externe’ promovendi, Mariken, Rianne 
en Erik ik snap nog steeds niet hoe jullie die berg werk in zo weinig tijd hebben kunnen 
verzetten... Beste stagiaires Suzanne, Angelique, Claudia, Laura en van de zijlijn Sjoerd 
bedankt voor jullie enthousiasme en inzet. Met ieder van jullie heb ik één van de artikelen 
uit dit boekje geschreven. Claudia en Laura, jullie waren zelfs zo enthousiast over het 
onderzoek dat jullie zijn blijven werken op het AMC. Dit is iets waar ik stiekem ook wel 
een beetje trots op ben. Lieve Berna, Annick en Marjon, dank voor alle ondersteuning bij 
het werk en de organisatie van de nodige partijtjes. Annick, jij bedankt voor het 
meesjouwen van de laatste loodjes. 

Behalve de mede-onderzoekers van onze zorglijn, waren er ook nog velen die 
onderzoek tot hun professie hadden gemaakt bij andere afdelingen. Janna, behalve collega-
onderzoeker ook collega-moeder en bovendien een lieve vriendin. Ruth, ik denk dat we die 
taak nooit zullen begrijpen, maar gelukkig pasten onze data uiteindelijk toch wel in een 
hypothese. Lianne, vol verwondering en een beetje afgunst zag ik het gemak waarmee jij je 
project leidde. Maartje, wat kan een review schrijven een hoop ellende zijn!! Toch was het 
fijn om niet alleen te lijden en ben ik blij met het voorlopige resultaat. Judy, één voor één  
heeft iedereen de derde verlaten, het wordt ook voor jou tijd om weg te gaan. Elsmarieke, 
toch fijn dat iedereen nu weet dat er mogelijkheden zijn voor mensen die niet in de tunnel 
van de MRI passen. Anneke en Guido, wat ben ik vaak jaloers geweest op anderen dat zij 
ook nog jullie als begeleider hadden. Soms probeerde ik daar wel een beetje van mee te 
profiteren, waarvoor dank. Zsuzsika, jij doet iedereen verbleken met je altijd matching 
schoenen, tasje en oorbellen. Dan de mannen van de radiologie die altijd voor me paraat 
stonden. Beste Aart, Matthan en Paul, dank voor het delen van jullie kennis, jullie 
bereikbaarheid en jullie ontzettend vriendelijke en collegiale benadering. Sandra, het bleef 
voor jou altijd een beetje spannend als ik weer met zo’n psychotische jongen de 
scannerruimte betrad, maar het was toch altijd fijn als je er was om me steeds weer nieuwe 
tips en trucs te leren.   

Mijn lieve paranimfen Maaike en Laura. Maaike, ik weet nog goed dat wij elkaar 
leerden kennen tijdens de SPM cursus in Utrecht. Met ogen als schoteltjes en klapperende 
oren drong tot ons door dat de wereld van het fMRI onderzoek een wereld was vol met 
eindeloze formules en ingewikkelde programma’s die wij ons allemaal eigen moesten 
maken. Samen hebben wij ons hier doorheen geworsteld. Jij hebt jammer genoeg een paar 
tegenslagen gekregen, waardoor het iets langer duurt, maar ik ben ervan overtuigd dat ook 
jij dit traject zal gaan voltooien. Laura, het is toch altijd spannend om een stagiaire aan te 
nemen. Jij hebt jezelf tijdens je stage dubbel en dwars bewezen, ook al had het project niet 
onze beoogde uitkomst. Daarna hebben wij zij-aan-zij gewerkt waarin we als een soort 
labiel duo het ene moment juichend op de gang liepen (meestal ging dit om dingen die 
verder toch niemand begrijpt) en het andere moment samen zaten te treuren om alweer een 
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tegenslag. Ik wil je bedanken voor deze fijne samenwerking waar ik nog wel even mee 
hoop door te gaan. Jij was namelijk niet de enige met heimwee toen je in Australie zat... 
 Dan waren er nog de mensen die misschien niet zo goed wisten waar mijn 
onderzoek over ging, maar zeker wel hebben bijgedragen aan de afronding hiervan. 
Allereerst mijn lieve scouting-, zeil-, roei-, hardloop-, yoga- en zwemmaatjes. Sporten, eten, 
borrelen en thee drinken blijkt een combinatie te zijn waar je langdurige vriendschappen 
goed mee kunt onderhouden. Laten we hier vooral mee doorgaan! 
 Bij het vinden van een partner, vind je ook een schoonfamilie. Lachend denk ik 
terug aan de eerste jaren bij jullie thuis waarin ik altijd vond dat het druk was, intussen is 
het met vijf kinderen extra nog véél drukker geworden! Toch zijn de feestjes en partijen 
altijd weer iets om je op te verheugen en voel ik me intussen helemaal thuis bij jullie. 
 Dan Ilona en Ard, mijn allerliefste zusje en broertje met wie ik precies genoeg 
ruzie gemaakt heb om me te beseffen dat ruzie iets van voorbijgaande aard is en met wie ik 
het vaak genoeg heb bijgelegd om te weten dat wij voor altijd bij elkaar zullen horen. Dank 
voor de vele fijne jeugdherinneringen. 
 Papa en mama, voor jullie is het letterlijk en figuurlijk ver van jullie bed geweest 
wat ik al die tijd in Amsterdam heb gedaan. Toch hebben jullie altijd als een blok achter me 
gestaan, klaar om me op te vangen voor het geval het mis zou gaan. Hierdoor hebben jullie 
mij het lef gegeven om te strijden voor mijn eigen doelen en ondertussen dankbaar te zijn 
voor datgene wat ik al bereikt had. 
 Dan Ramon, mijn grote liefde en ideale man. Samen kunnen wij de wereld aan. 
Jouw ongevoeligheid voor stress en optimistische ‘het komt wel goed schatje’ geven mij 
precies genoeg rust om alle drukte om me heen te kunnen relativeren en motivatie om door 
te gaan.  

Als allerlaatste wil ik de twee belangrijkste dametjes in mijn leven bedanken voor 
al het geluk wat ze mij gebracht hebben. Lieve Sien en Maud, jullie zijn de mooiste 
prinsessen, de sierlijkste ballerina’s en kunnen prachtige duetten zingen. Jullie zijn mijn 
grote trots. Samen met papa en jullie kleine broertje of zusje hoop ik nog vele leuke en 
mooie momenten mee te maken. 
  


