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Het dankwoord is wellicht het meest gelezen hoofdstuk van een proefschrift. Er dient hier 
gewikt en gewogen te worden om de juiste woorden te vinden, maar bij voorkeur komen 
de woorden uit het hart. In dit dankwoord wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van dit proefschrift. Een aantal zal ik bij naam noemen, maar ook 
degenen die ik niet bij naam noem en die wel tot steun zijn geweest, ben ik dankbaar.

Allereerst een woord van dank aan de vele kinderen en ouders die hebben deelgenomen aan 
dit onderzoek. Zonder jullie medewerking en openhartigheid was het niet mogelijk geweest 
om dit onderzoek uit te voeren. Ik ben jullie zeer dankbaar voor het delen van alle ervaringen. 
Wat heb ik ongelooflijk veel van jullie mogen leren.

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor en co-promotoren, prof. dr. Frits Boer, dr. 
Ramón Lindauer en prof. dr. Miranda Olff. Dank voor de kennis, sturing en begeleiding die ik 
van jullie heb mogen ontvangen. Beste Frits, ondanks jouw bijzondere rol als “gepensioneerd 
hoogleraar” heb je mij het gevoel gegeven altijd benaderbaar te zijn als promotor. Jouw deur 
stond altijd voor mij open, ook toen je met emeritaat ging. Zelfs ten tijde van jouw gipsen 
been mocht ik letterlijk bij je aankloppen. Ik heb waardering voor jouw snelle, kritische, 
enthousiaste en vooral opbeurende reacties op mijn e-mails en stukken. Ik ben dan ook zeer 
verheugd dat ik nog onder jouw hoede mag promoveren. Beste Ramón, ik wil jou bedanken 
voor je intensieve begeleiding gedurende mijn promotietraject. Wat is begonnen als een 
avontuur in Istanbul, is uitgemond in een volwaardig proefschrift. Het was een genoegen om 
met je te sparren over kleine en grote vraagstukken. Bedankt voor het eindeloze vertrouwen 
dat je me hebt gegeven in een goede afronding van het project. Op een goede samenwerking 
in de toekomst! Beste Miranda, jij sloot later aan als co-promotor. Ik wil je dan ook bedanken 
voor de waardevolle hulp bij het meelezen en meeschrijven van dit proefschrift. Het was 
soms best een worsteling. Jouw frisse, kritische blik en goede commentaren hebben mijn 
artikelen naar een hoger niveau gebracht.

Geachte leden van de leescommissie, prof. dr. F. Lamers-Winkelman, prof. dr. B.P.R. Gersons, 
prof. dr. T.L.G. Graafsma en dr. E. Alisic, ik wil jullie hartelijk danken voor uw tijd om mijn 
manuscript te lezen en te beoordelen. 

Het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift is opgezet en uitgevoerd in zeer nauwe 
samenwerking met de psychotraumacentra in Amsterdam, Haarlem, Leiden en Utrecht. Beste 
Renée Beer, Carlijn de Roos, Iva Bicanic, Francien Lamers-Winkelman en Margreet Visser, ik 
ben jullie en jullie collega’s enorm dankbaar voor de zeer intensieve en fijne samenwerking 
en de wezenlijke bijdrage die jullie hebben geleverd aan mijn onderzoek. Jullie hebben de 
onderzoeksassistenten met open armen ontvangen en ondersteuning geboden waar nodig. 
Mede dankzij jullie is dit onderzoeksproject succesvol en binnen de gestelde termijn afgerond. 
Ook de medewerkers van Bureau Jeugdzorg in de regio Amsterdam, Haarlem en Leiden wil 
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ik bedanken voor hun medewerking aan het onderzoek. De vele aanmeldingen van jullie 
kant hebben bijgedragen aan een hoog aantal respondenten in het onderzoek. Eveneens 
veel dank aan de scholen waar wij data mochten verzamelen; het Gymnasium Felisenum in 
Velsen-Zuid, het Clusius College in Schagen en basisschool De Hofvijver in Zoetermeer.

Beste Annu Sharma, Mirjam Schippers, Sanja Goddijn en Romana Luske, heel veel 
dank voor jullie betrokkenheid en tomeloze inzet. Ik heb veel geluk gehad met jullie als 
onderzoeksassistenten. Zonder jullie was de dataverzameling niet gelukt!

Het onderzoeksproject was niet geslaagd zonder de hulp van studenten en stagiaires. Beste 
Mabel Boateng, Raísa Mathurin, Yvette van Laar, Mara Willems en Frederike Jansbeken, dank 
voor jullie bijdrage en enorme inzet voor mijn onderzoek. Het was een plezier om met jullie 
samen te werken. Vele handen maken licht werk!

ZonMw wil ik bedanken voor de financiële steun bij de totstandkoming van dit proefschrift 
en het toekennen van een implementatiesubsidie om de resultaten van dit onderzoek in de 
praktijk te kunnen gaan brengen.

Beste prof. dr. Lamers-Winkelman, beste Francien, u was de persoon die mij aanspoorde 
om te solliciteren op deze promotieplaats. Zie hier het resultaat. Mijn liefde voor het 
thema ‘kinderen en psychotrauma’ is zonder twijfel ontstaan binnen het Kinder- en 
Jeugdtraumacentrum in Haarlem, waar ik onder uw begeleiding mijn klinische praktijkstage 
en mijn wetenschappelijke stage mocht voltooien. Ik bleef zelfs nog even wat langer hangen 
om als co-therapeut ervaring op te doen. Tijdens de uitreiking van mijn masterdiploma 
waren uw woorden “of je wetenschappelijke aspiraties hebt weet ik eigenlijk niet, maar ik 
denk dat een combinatie van wetenschap en praktijk voor jou het overwegen waard zou 
kunnen zijn”. U sloeg de spijker op zijn kop. Mijn dank is groot voor alles wat u mij heeft 
geleerd. Ik heb bewondering voor uw hartstocht en gedrevenheid waarmee u de “kindertjes” 
een beter leven gunt. Het is voor mij dan ook een groot genoegen dat u plaats heeft willen 
nemen in de leescommissie. 

Bijzonder veel dank gaat uit naar mijn lieve collega’s Els van Meijel en Maj Gigengack. Wat 
hebben we een hoop gedeeld, niet alleen in het onderzoek, maar ook privé. Het was fijn 
om altijd bij jullie binnen te kunnen lopen voor goede raad of gewoon even om mijn hart 
te luchten. We waren eigenlijk een soort kamergenootjes. Zonder jullie steun was dit traject 
zeker een stuk moeilijker geweest. Lieve Els, onze onderzoeken waren nauw verweven en 
vanaf het begin hebben we samen de eerste stappen gezet in het promotietraject. Wat 
hebben we een hoop werk verzet. Soms met een lach en soms met een traan. Inmiddels 
zijn we jaren verder en is er een bijzondere band gegroeid. Niet alleen de verre uitstapjes, 
maar ook de persoonlijke gesprekken zijn mij bijgebleven. Het was een fijne tijd en ik hoop 
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dat jouw proefschrift snel mag volgen! Lieve Maj, enorm bedankt voor al je hulp gedurende 
mijn promotietraject. Je was en bent echt onmisbaar! We hebben veel overeenkomsten 
gevonden in onze manier van werken en om deze reden heb ik jou vaak om hulp gevraagd. 
Jouw zorgvuldigheid en precisie gaven mij een volledig gevoel van vertrouwen om wat dan 
ook aan jou over te laten. Ik heb bewondering voor jouw inzet en je doorzettingsvermogen. 
Bovendien was jij er altijd, alle dagen van de week. Ik wens je heel veel succes met jouw 
eigen promotietraject en weet dat je altijd kunt aankloppen voor hulp, advies of gewoon een 
luisterend oor. 

Lieve Daniëlla van Dam, lieve Daan, onze vriendschap is een cadeau, dat ik diep koester. Het 
voelt vertrouwd om alles met jou te delen. Gelijktijdig promoveren schept een band, maar jij 
bent ook degene die al het andere begrijpt. We hebben wat afgebeld. Dank voor je steun en 
alle momenten samen. Fijn dat jij naast mij wilt staan als paranimf op 23 oktober. Heel veel 
succes met de afronding van je promotie en nog meer geluk samen met Allon.

Lieve Eva Bolle, lieve Eef, wat ben jij bijzonder. Je straalt vertrouwen en rust uit en weet het 
juiste te zeggen op het goede moment. Dat zijn waardevolle eigenschappen waar je trots 
op mag zijn. Ik heb veel van jou mogen leren en kon met jouw hulp mijn paniek omzetten in 
kalmte. Er is niet altijd een oplossing voor elk probleem, maar jij hielp bij het vinden van een 
weg om ermee om te gaan. Ik ben ontzettend blij dat jij mij op deze bijzondere dag bij wilt 
staan als paranimf.

Lieve Inger van der Kooij, lieve Ing, wat had ik zonder jou gemoeten! We brengen elkaar in 
balans bij onze onderzoeksstrubbelingen, maar nog veel meer heb ik genoten van onze 
gesprekken over koetjes en kalfjes. Wat zijn wij trotse tantes hè?! Het schrijven van een 
gezamenlijk artikel was een uitvinding en zeker voor herhaling vatbaar. De sessies met Eva 
Bolle waren subliem en gaven moed en kracht om door te gaan. Sushi eten houden we erin, 
door alle drukte heen vinden we vast wel weer een gaatje! 

Met een lach op mijn gezicht spreek ik mijn dank uit aan mijn lieve collega’s Mariëlle Abrahamse 
en Caroline Jonkman. Met name in de afgelopen twee jaar is er een fijne vriendschap gegroeid. 
De heerlijke en gezellige kerstbrunch in Haarlem staat in mijn geheugen gegrift. Deze mooie 
dag heeft geleid naar een heuse Cluedo battle in Voorburg. De revanche in Zwanenburg heeft 
wegens het zonnige terrasweer niet plaats kunnen vinden, maar dat komt zeker nog goed. 
Dank voor de fijne gesprekken, jullie steun en de gezelligheid. Jullie zijn altijd welkom op 
mijn zonnige dakterras om nog eens bij- of na te praten. Lieve Caroline en Mariëlle, I couldn’t 
have done it without you ;-) 

Renée Beer, op deze plek wil ik mijn dank uitspreken voor je trouwe betrokkenheid bij mijn 
promotieonderzoek. Mijn waardering is groot voor het werk wat je verzet, ook na je vertrek 
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bij het psychotraumacentrum van de Bascule. Je bent een enorme inspiratie en een groot 
voorbeeld als het gaat om het bouwen van bruggen tussen wetenschap en praktijk. Je bent 
een gedreven en bijzonder persoon en ik ben dan ook zeer vereerd dat wij ook na jouw 
vertrek een warm lijntje hebben gehouden.

Mijn collega’s en bondgenoten van de onderzoeksafdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van 
het AMC. Lieve Carola, Caroline, Chaim, Eline, Els, Else, Esther, Eva, Inger, Irma, Jasper, Jonne, 
Jorieke, Judith, Julia, Lidewij, Lilian, Lotte, Katie, Katja, Maj, Marieke, Mariëlle, Marjolein, 
Marthe, Martine, Mirjam, Rosanne, Sanne, Shelley, Vivian, en alle andere (ex-)collega’s die op 
de afdeling hebben gewerkt: dank voor jullie betrokkenheid, inbreng, en gezelligheid. Bedankt 
voor alle kopjes thee en koffie, lunches, uitstapjes naar de AH to go, aanmoedigingen, tips, 
knipogen, en schouderklopjes. Speciale dank aan Susan en Suzan voor de ondersteuning 
bij alle praktische zaken, jullie eindeloze geduld en de gezellige kletspraat, maar bovenal 
bedankt dat jullie van de afdeling een ‘thuis’ hebben gemaakt. 

Eva Velthorst, bedankt voor het nalezen, meedenken en beantwoorden van vele vragen. 
Jouw passie voor het doen van onderzoek heeft mij veel geleerd.

Joost Daams, dank voor je tijd en ondersteuning bij het zoeken naar relevante literatuur en 
het opzetten van een goede alert. Jouw bereidheid om je kennis te delen is zeer waardevol.

Beste Brent Opmeer, op deze plek wil ik jou en jouw collega’s van de Helpdesk Statistiek 
enorm bedanken voor de statistische ondersteuning en het beantwoorden van alle simpele 
en ingewikkelde vragen. 

Alexandra de Young, Belinda Dow en Michael Green thank you all for correcting my English 
writing. Lieve Rob Groot, dank voor jouw rol als tussenpersoon.

Lieve Sacha Pijnaker, jij hebt de prachtige omslag voor dit proefschrift gemaakt. Daar ben 
ik je buitengewoon dankbaar voor. Je bent bijzonder creatief maar vooral ook een enorme 
bikkel dat jij dit in de nachtelijke uurtjes hebt volbracht.

Stefanie van den Herik wil ik bedanken voor het opmaken en vormgeven van dit proefschrift. 
Het resultaat is prachtig.

Sergio Rahman, wat een enorme steun ben jij geweest, niet alleen bij het nemen van de 
beslissing om te gaan promoveren, maar ook tijdens mijn promotietraject. Vele hobbels heb 
je met mij genomen. Ook dankbaar ben ik je voor het meelezen, meedenken en vooral jouw 
hulp bij het Engels spreken en schrijven. I owe you more than one!!
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Lieve Erwin, Joy en Bink, jullie hebben een belangrijk deel van mijn promotietraject naast mij 
gestaan. Vele uren met de laptop aan tafel of op de bank zat ik te werken, maar ondertussen 
genoot ik van jullie aanwezigheid. Er is enorm veel liefde bij jullie in huis, ik ben jullie dankbaar 
dat ik daar deel van uit mocht maken. 

Wie mij kent, weet hoe belangrijk familie en vrienden voor mij zijn. Alleen is maar alleen en 
zonder jullie ben ik niet compleet. Lieve Robert, Mirella, Aart, Kim, Arjan, Lisanne, Naomi, 
Sascha, Ilse, Bianca, Daniëlla, Allon, Marjolein, Sander, Bart, Ilse, Henk-Jan, Sergio, Mariëtte, 
Jos, Suzanne, Kirsten, Annemarijn, Lindsey en mijn buurtjes, jullie zijn mij allemaal dierbaar, 
maar ook mijn lieve ooms, tantes, grote en kleine neven, nichten en warme aanhang, wat 
ben ik blij dat jullie deel uitmaken van mijn leven. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de 
broodnodige ontspanning waaronder de kopjes thee, weekendjes weg, volleybaltoernooien, 
zaterdagmiddag borrels, skipret, vakanties, kroegavonden, tennislessen, verjaardagen, 
feestjes, festivals, borrels, hapjes eten, voetbalwedstrijden, concerten, feestweek avonden, 
ijsjes, vaartochten, dagjes winkelen, terrasjes, bioscoopjes, sauna bezoekjes, maar bovenal 
voor alle fijne, gezellige en vooral waardevolle gesprekken waarbij we hebben kunnen 
lachen, maar ook kunnen huilen. Deze momenten zijn goud waard! Mijn speciale dank gaat 
uit naar degenen die aan mijn zijde hebben gestaan in de periode dat het even niet meer 
ging zoals ik het wilde. Jullie aanmoedigingen en optimisme heeft bijgedragen aan een snel 
herstel. Zonder jullie steun en toeverlaat was de afronding van mijn proefschrift nooit gelukt.

Lieve Bart en Janneke, lieve broer en schoonzus. Het is fijn om te weten dat er mensen zijn 
waarop je kunt terugvallen als dat nodig mocht zijn. Het mooiste cadeau in de afgelopen 
jaren hebben jullie mij gegeven, ik ben tante geworden. Lieve Emma en Sam, jullie zijn nog 
klein, maar brengen mij al zoveel vreugde. Ik ben zo trots als een pauw dat ik jullie tante mag 
zijn.

Lieve pap en mam, wat heb ik het getroffen met jullie. Mijn dank is buitengewoon groot voor 
jullie grenzeloze liefde, steun en vertrouwen. Jullie staan altijd onvoorwaardelijk achter mijn 
keuzes en vangen mij op waar nodig. Dat heeft eraan bijgedragen dat ik ben geworden wie ik 
nu ben. Ik geniet ervan hoe trots jullie op mij zijn. Ik heb jullie lief!

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

Eva Verlinden

Zwanenburg, augustus 2014
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Time does not heal all wounds
identifying children suffering from psychological trauma

Tim
e does not heal all w
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Uitnodiging

Graag wil ik u uitnodigen voor het 
bijwonen van de openbare 

verdediging van mijn proefschrift:

Time does not 
heal all wounds

identifying children suffering 
from psychological trauma

Donderdag 23 oktober 2014
om 12.00 uur in de Agnietenkapel,

Oudezijds Voorburgwal 231 
te Amsterdam.

Na afloop bent u van harte welkom 
op de receptie bij Kapitein Zeppos,

Gebed Zonder End 5 
te Amsterdam.

Paranimfen:

Daniëlla van Dam
daniella_van_dam@hotmail.com

Eva Bolle
e.bolle@debascule.com

Eva Verlinden
Dennenlaan 132

1161 CV  Zwanenburg
verlinden.eva@gmail.com


