
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

General Personality Disorder: A study into the core components of personality
pathology

Berghuis, H.

Publication date
2014
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Berghuis, H. (2014). General Personality Disorder: A study into the core components of
personality pathology. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/general-personality-disorder-a-study-into-the-core-components-of-personality-pathology(4e48b21f-b28d-4168-a52f-43e481ff0704).html


 

 

Dankwoord 
 

Hoewel een promotietraject soms wordt vergeleken met een eenzame queeste van 

de promovendus op zoek naar de heilige graal van de wetenschap, blijkt uit alle 

dankwoorden altijd weer hoe anderen, in de vorm van samenwerking en steun, 

meegeholpen hebben aan de totstandkoming van het eindresultaat. Op deze plaats 

wil ook ik graag iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, actief betrokken 

is geweest bij deze dissertatie. Een aantal van deze mensen wil ik in het bijzonder 

noemen. 
 

In de eerste plaats gaat mijn grote dank uit naar mijn promotoren prof. dr. Roel 

Verheul en prof. dr. Jan Henk Kamphuis. Roel, ik herinner me nog goed hoe jij bij 

onze kennismaking in 2006, op de zolder van de Viersprong-villa in Halsteren, de 

contouren schetste van wat de nieuwe algemene definitie voor persoonlijkheids-

stoornissen zou moeten worden. Een definitie die inmiddels onderdeel is van het 

Alternatieve DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen, en die de basis vormt 

van deze dissertatie. Ik ben je zeer erkentelijk voor de stevige basis die jij legde 

onder dit project. Niet alleen in inhoudelijke zin, maar ook in de mogelijkheden die 

ik kreeg om samen te werken met (internationale) onderzoekers uit jou indrukwek-

kende netwerk. Jan Henk, jij stapte op de al rijdende trein en voegde op het inhou-

delijke vlak het trait-model nadrukkelijker toe aan het project. Je hebt erg veel voor 

me betekend bij het schrijven van de artikelen. Mijn associatieve stijl van schrijven 

werd daardoor veel meer gefocussed, wetenschappelijk en 'APA-style', en inhoude-

lijk verdiepte je mijn kennis door steeds kritische vragen te blijven stellen. 

 

Next, I am grateful that I could cooperate with prof. dr. W.J. Livesley in this 

study. John, already in the years prior to this project and till now, you inspired me 

with your work and lectures. I am grateful that we were allowed to use the General 

Assessment of Personality Disorders (GAPD) in this study, and that you were co-

author of one of the chapters of my thesis. Also, I thank you for your kind attention 

to the progress of the project in the recent years. 

 At this point I would also like to thank the other co-authors for the opportunity 

to collaborate with you: Donna Bender, Gerard Boedijn, Les Morey, Robert Krue-

ger, Roseann Larstone, Arjen Noordhof, and Andy Skodol. 

 

Theo Ingenhoven en Meinte Vollema, paranimfen, verdienen een speciale plek. 

Jullie bleven onvoorwaardelijk aanwezig in de goede èn slechte tijden van dit gehe-

le traject. Meinte als soul-mate in de psychodiagnostiek. Theo als 'Maat' niet alleen 

zeer betrokken op dit project, maar ook in ISSPD, blind-case, STiP-5, RINO, voor-

jaarscongressen, handboeken en andere DSM-5 avonturen. 

 

Dank aan de Raden van Bestuur van de Symforagroep / GGz Centraal en on-

derhavige directies die mij de gelegenheid boden om mijn promotietraject groten-

deels als werknemer van deze instelling te kunnen uitvoeren. Speciaal dank aan 



 

 

prof. dr. Peter van Harten, eerst als voorzitter van de commissie wetenschappelijk 

onderzoek van de Symforagroep en later als directeur van Innova van GGz Cen-

traal, voor het faciliteren van mijn onderzoek. Erik de Groot en later Anne Wil-

lems, dank voor jullie fijne persoonlijke interesse in het project, en voor alle logis-

tieke en andere zaken die jullie als onderzoekscoördinatoren voor me regelden. En 

dank aan alle onderzoeksmedewerkers voor de nauwgezette hulp in de dataverza-

meling en afnemen van SCID's.  

 

Paul van de Heijden (Reinier van Arkelgroep), Dina Mazzolari (Eliagg), Hilde 

de Saeger (de Viersprong), Wim Snellen (Altrecht), Tony Spermon (Prins Claus 

Centrum), en Aaltje Visscher (Eleos) wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage in 

de dataverzameling. En dank aan Liesbeth Eurelings voor de 'Parnassia-data' voor 

de IPO studie. Daarbij ook dank aan alle GGz Centraal collega's die patiënten uit 

hun case-load 'ronselden' voor mijn project. 

 

Op deze plaats wil ik ook alle patiënten bedanken die meegeholpen hebben aan 

de dataverzameling door over zichzelf te rapporteren in een interview of op de 

vragenlijsten. Daarbij ben ik als clinicus al mijn cliënten erkentelijk voor de open-

heid tijdens psychodiagnostische onderzoeken, mede waardoor ik wetenschappelij-

ke inzichten kon toetsen aan de klinische praktijk en vice versa.  

 

Dank aan de leden van de promotiecommissie, Prof. dr. Arnoud Arntz, Prof. 

dr. Wim van de Brink, Prof. dr. Jack Dekker en Prof. dr. Patrick Luyten voor het 

kritisch lezen en beoordelen van mijn proefschrift. 

Arnoud Arntz, Wim van de Brink en Meinte Vollema dank ik tevens voor het 

kritisch reviewen van het oorspronkelijke onderzoeksplan, en Joost Hutsebaut en 

Theo Ingenhoven voor het kritisch reviewen van de general discussion. 

 

Mijn teams psychodiagnostiek en de opleidelingen uit Amersfoort en Hilver-

sum wil ik bedanken dat ik naast de psychodiagnostiek ook nog heel druk met dit 

project bezig mocht zijn. Fijn hoe jullie enthousiast waren om uitkomsten en nieu-

we meetinstrumenten uit dit project te gaan gebruiken in de psychodiagnostiek. Dat 

laatste geldt voor mijn nieuwe team psychodiagnostiek van Pro Persona in Tiel. In 

mijn team van het behandelprogramma Persoonlijkheidsstoornissen in Tiel vind ik 

nieuwe uitdaging en inspiratie om theoretische diagnostische concepten te verbin-

den met de dagelijkse werkelijkheid van psychotherapie en behandeling. 

 

Astrid, jou wil ik hier speciaal noemen, hoe je samen met mij de afdeling in 

Hilversum draaiende hield, en hoe we samen vele fijne gesprekken hebben gehad. 

 

Lieve mamma en pappa (†), ik wil jullie bedanken voor de ruimte die ik heb 

gekregen om mijn eigen weg te gaan. Tegelijkertijd volgde ik, als zoon van een 

eeuwig studerende dominee, en van een oud-secretaresse van de geneesheer-

directeur van wat tegenwoordig de Van Mesdagkliniek heet, het voorbeeld dat 



 

 

werd gegeven: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mam, terwijl ik dit dank-

woord herschrijf is het inmiddels duidelijk dat je de uiteindelijke promotieplechtig-

heid niet meer zult meemaken. We hebben het eindresultaat gelukkig nog kunnen 

delen. Het was heel fijn dat je tot op zo'n hoge leeftijd heel belangstellend was naar 

mijn vak en de vorderingen in mijn promotietraject. 

 

En natuurlijk Ina, Nienke, Wouter en Anne. Jullie zijn de bron en de basis om 

altijd weer naar terug te keren. Jullie liefde en ons gezinnetje is de echte inspiratie 

van mijn leven. Ien, bij jou begint het: de liefde, de ruimte en het relativeren - 

daarom sta jij ook voorin dit proefschrift. Nienke, Wouter en Anne, jullie draag ik 

in mijn hart - ook voor jullie een speciaal plekje in dit proefschrift. 


