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dankwoord
Allereerst wil ik de “need for weed” (CanDep) deelnemers bedanken. Dankzij jullie 
inbreng geeft dit proefschrift meer inzicht in cannabisgebruik en -afhankelijkheid en 
kan het bijdragen aan verbetering van zorg en preventie. Het was me een genoegen 
een deel van jullie persoonlijk te leren kennen. Van onze ontmoetingen heb ik meer 
geleerd dan ik in dit proefschrift heb kunnen beschrijven, maar het zal me bijblijven. 
Daarnaast ben ik de verslavingszorginstellingen en coffeeshops dankbaar, die zo 
gastvrij waren onze ontmoetingen te faciliteren.

Al het goede van dit proefschrift is geheel toe te schrijven aan de topwetenschappers 
om mij heen. Ik ben hen veel dank verschuldigd, bovenal aan mijn uitstekende (co)
promotoren: Wim van den Brink, Dirk Korf, Margriet van Laar en Ron de Graaf. 
Dank jullie wel voor het uitstippelen van een uitdagend en prachtig promotiepad. 
En voor het geduldig gidsen vanaf mijn eerste aarzelende schrijverijtjes tot aan dit 
boek in jullie handen. Wim, jouw combinatie van jovialiteit, edelmoedigheid en 
wetenschappelijke scherpte zijn uniek. Dirk, je draagt steeds verassende invalshoeken 
aan, en “ontwart feilloos de rode draad”. Margriet, voor een dagelijks begeleider was 
het geen kleine gok zo’n groentje als ik (destijds was) zoveel vertrouwen en vrijheid te 
gegeven. Bedankt, ik wist dat ik altijd en met alles bij je terecht kon en nog steeds kan. 
Ron, je heldere commentaar kwam altijd snel en in prettige bewoording legde je de 
pijnpunten bloot. Betere mentoren had ik me niet kunnen wensen, ik kan alleen maar 
hopen iets van jullie vele kwaliteiten te hebben opgepikt. 

Paranimfen, ik voel me vereerd en gesteund met zulke talentvolle en veelbelovende 
wetenschappers aan mijn zijde op mijn “Dag Des Oordeels”. Nienke, CanDep was een 
stevige klus, maar we hebben het samen (zo goed als) geklaard! Ik kon me optrekken 
aan jouw vastberadenheid en bewonder je oprechte empathie en scherpe oog voor 
nuances. Daarnaast valt er niet te tippen aan je onverbiddelijke arbeidsethos, waarmee 
je ook de lat hoog legde voor onze kanjers van veldwerkers: Tycho en Wouter. Bedankt 
heren voor jullie trouwe toewijding! Marlous, ik wens iedere promovendus een maatje 
als jou toe, en hierbij wil ik je dan ook erkennen als ghost-coauteur. Je was altijd 
beschikbaar als vraagbaak, sparringpartner en redacteur. Dames, succes met jullie 
promotie en de prachtige carrière die daar ongetwijfeld op volgt!

Naast de projectgroep en mijn andere coauteurs Margreet, Tibor en Jan, wiens aandeel 
aan dit boek evident is, waren er nog veel meer collega’s op wie ik kon steunen. 
Allereerst wil ik mijn Drug Monitoringcollega’s bedanken: Daan, Diana, Esther, Gerda, 
Guus, Matthijs, Raoul, Raymond, Renate, Sander, Toine, Tom, Wieke. En natuurlijk 
mijn geweldige kamergenote, Neeltje. Bedankt voor jullie hulp, oppeppers, inspiratie, 
tafeltennispartijtjes en borrels. De genereuze bereidheid van wetenschappers die ik 
deze jaren ben tegen gekomen om hun expertise belangeloos in te zetten, getuigt van 
enorm enthousiasme voor het vak. Ik ben vele (ook anonieme) raadgevers, reviewers en 
meelezers dankbaar, van wie ik een aantal apart wil benoemen: Saskia, Ellen, Froukje, 
Anouk, Ti-TOPpers, Filip Smit, Klaas Lusthof, Maarten Koeter & de AIAR journal club, 
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ADDENDUM

Frank van de Pol en Jos Twisk. Nicky, Julia, Colin, thank you for your friendship, advice, 
and for polishing up my speech and writing. Ook de leden van de beoordelingscommissie 
wil ik danken voor het kritisch doornemen van dit proefschrift. Het is een eer om op 25 
april met jullie van gedachten te mogen wisselen. Ik zie ernaar uit.

Lieve vrienden, wat heb ik vaak mogen rekenen op jullie vrolijkheid, geduld, steun, 
knuffels, gedekte tafels, diepgaande gesprekken en (vanwege de interviews) flexibele 
agenda’s. Dankzij jullie waren de afgelopen jaren naast productief, bovenal verrukkelijk, 
verlokkelijk, geestig, en comfortabel. Liefste dokter Anne, dokter Hylke en dokter Marieke; 
ik ben trots er nu echt bij te horen, bewonder en koester jullie <3. Wendy, Ely, Rogier, ook 
jullie jarenlange vriendschap is me zeer dierbaar, jullie zijn parels. Robert, bedankt voor 
je “postdoc advies & support”. Laten we onze internationale carrière als fotograaf/(hand)
model voortzetten (hoofdstuk 8), mocht de wetenschap ons ooit teleurstellen. Ook Lissy, 
Dolf, Marion; bedankt voor jullie aanmoediging, (verhuis)hulp en ruimhartige vriendschap.

Ik ben door de jaren heen ook veel dank verschuldigd aan sparringmaatjes bij jiu jitsu- 
en bokstrainingen. Het was heerlijk om jullie gedachteloos te slaan, schoppen, gooien 
en in de houdgreep te leggen (en vice versa). Sensei, je pittige lessen hebben me 
door de promotie heen geholpen. Hoewel ik ze soms verwenste, uiteindelijk brachten 
ze een glimlach op mijn gezicht. Ook voor de heerlijke spelletjes- en borrelavonden 
wil ik de heren en dames van de EUJJS en Jimmy’s Gym bedanken. Bijzonder dank aan 
Tom (wederom), Maria, Aart en Laura, via wie deze gezelligheid naadloos overliep in 
de zeilavonturen met buitengewone Aeolussers.

Lieve familie, met onze koddige maar nogal geweldige tradities zoals “De Pollendag” 
en “Paaseieren Zoeken” houden we onze bloedbanden warm. Het was hartverwarmend 
hoe jullie voor me klaarstonden en mijn krotje vertimmerden tot een klein paleis. 

En dan, als laatste en belangrijkste. Allerliefste papa, mama en Jeffrey, mijn koppigheid 
en nieuwsgierigheid heb ik niet van vreemden. En jullie hebben me nog zoveel meer 
meegegeven: liefde, vertrouwen en onvoorwaardelijke steun, waardoor ik ben wie ik 
ben en dit proefschrift nu af is. Bedankt.

Peggy.
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