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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Towards improving treatment for childhood OCD: Analyzing mediating
mechanisms & non-response

Wolters, L.H.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wolters, L. H. (2013). Towards improving treatment for childhood OCD: Analyzing mediating
mechanisms & non-response. [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/towards-improving-treatment-for-childhood-ocd-analyzing-mediating-mechanisms--nonresponse(eade2613-290b-4c28-b6cc-5c7e1186b169).html


25403 Wolters.indd   206 16-05-13   16:43



Dankwoord

25403 Wolters.indd   207 16-05-13   16:43



Towards improving treatment for childhood OCD

208

Dankwoord

‘Onderzoek doen is een avontuur’, sprak Pier Prins tijdens een van onze 

eerste vergaderingen. Dit bleken ware woorden te zijn. Er waren hoogte- 

en dieptepunten, dwalingen, leuke uitstapjes, momenten waarop je wilde 

opgeven en momenten dat je niet meer wilde stoppen, we kwamen voor vele 

verrassingen te staan en deden wonderlijke ontdekkingen. Van dit avontuur 

zou niets terecht gekomen zijn zonder de mensen om mij heen.

Na mijn studie vond ik werk als basispsycholoog en onderzoeksassistent 

bij de Bascule en zo leerde ik Else kennen. Op een dag, het moet rond 

december 2004 zijn geweest, vroeg Else of ik interesse zou hebben in een 

promotieonderzoek. Ik ben goed in twijfelen, maar deze keer was ik zeker 

van mijn zaak. Ik antwoordde dan ook stellig dat ik dat niet zou willen. ‘Hele 

dagen achter de computer zitten, daar ben ik niet voor gemaakt’, was mijn 

gedachtegang. Mijn voorkeur ging uit naar het klinische werk. Else adviseerde 

me om er nog eens rustig over na te denken. Ik sprak met andere aio’s en leerde 

dat onderzoek veel meer behelst dan achter de computer zitten. Als ik Else 

toen beter zou hebben gekend, had ik allang geweten dat een onderzoek 

onder haar leiding van grote klinische waarde zou zijn. Langzamerhand raakte 

ik enthousiast over het idee om onderzoek te gaan doen. Er waren nog enkele 

hobbels op de weg: het sollicitatiegesprek verliep moeizaam en vervolgens 

sprak ik mijn voorkeur uit voor het angst- in plaats van het dwangonderzoek. 

Uiteindelijk ben ik toch terecht gekomen als aio op het dwangonderzoek. 

Else, ik vermoed voor een belangrijk deel door jouw toedoen. Daar ben ik je 

ongelooflijk dankbaar voor! Het avontuur kon beginnen.

Else, mijn dank aan jou reikt ver, veel verder dan dit proefschrift. Een 

promotor die meer betrokken is dan jij bent geweest, kan ik me niet voorstellen. 

Wat er ook gebeurde, jij stond met raad en daad terzijde, in voor- en tegenspoed. 

Enkele malen getroffen door grote tegenslagen bleef je beschikbaar en 

ondersteunen waar je kon. Je heldere inzichten, kritische blik, visie, taalgevoel, 

originaliteit, creativiteit en directheid; ik heb ongelooflijk veel van je geleerd. 

Je commentaar was onomwonden, altijd opbouwend en ik ben nooit je kamer 

uitgelopen zonder te weten hoe verder te kunnen gaan. Jij verloor nooit het 

primaire doel, de klinische relevantie, de kinderen en hun ouders, uit het oog. 

Vele overtollige woorden heb je geschrapt, soms hele stukken tekst waar ik 

lang op had gezwoegd; het werd er altijd beter van. Soms was ik eigenwijs en 
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volgde jouw advies niet op. Je liet me dan mijn gang gaan; achteraf kreeg jij 

bijna altijd gelijk. Wat was het fijn om samen op jouw kamer te brainstormen 

en tot mooie plannen en inzichten te komen. Het moest ook gezellig zijn en er 

was altijd interesse en aandacht voor het leven naast het onderzoek. Lieve Else, 

bedankt voor alles wat je me geleerd hebt, je warmte, hartelijkheid en humor 

en je nooit aflatende steun.

Frits, in het begin van heel dichtbij en later met wat meer afstand ben jij 

altijd betrokken geweest bij het onderzoek en was er wanneer het nodig was. 

Wat een geluk dat ik onder jouw hoede onderzoek heb kunnen doen. Toen 

mijn eerste artikel voor de zoveelste keer werd afgewezen, adviseerde je me 

om eerst een stoel en tafel omver te schoppen en daarna vol goede moed de 

draad weer op te pakken. Zo geschiedde. Dit advies is me meerdere malen 

goed van pas gekomen. Bedankt voor je wijze raad, vertrouwen en steun!

Pier, met jouw rijke onderzoekservaring en heldere visie heb je menige 

tekst aangescherpt en verbeterd. Behalve jouw waardevolle commentaren, 

heb ik je creatieve ideeën, enthousiasme, gezelligheid en humor enorm 

gewaardeerd. Ik ben ontzettend blij dat we verder kunnen gaan met onze 

nieuwe onderzoeksplannen!

Sanne en Leentje, samen zijn we begonnen aan het onderzoek. Jullie 

hielden je bezig met angst, ik met dwang. Het werd al gauw ‘dwangst’, waarmee 

onze samenwerking bezegeld was. Toen ik begon aan het onderzoek, had 

ik eigenlijk geen idee waar ik precies aan begon. Hoe doe je dat, zo’n groot 

onderzoek? Maar drie weten meer dan één en samen zijn we een eind gekomen. 

Het eerste jaar zaten we nog op onze knieën op de grond die bezaaid lag 

met plaatjes die we moesten combineren voor de computertaken die we wel 

even zelf zouden ontwikkelen. Een spannende opdracht, want als er iemand 

zou binnenkomen zouden alle plaatjes opwaaien. We reisden langs scholen, 

hebben samen onze eerste presentaties op congressen gegeven en stap voor 

stap heeft ieder van ons uiteindelijk het onderzoek uitgevoerd. Sanne, jouw 

organisatorische kwaliteiten en planmatige aanpak waren een onmisbare 

aanvulling in deze samenwerking. Leentje, jouw kritische onderzoekersblik 

en de mooie Belgische uitspraken waarmee je onze woordenschat verrijkte, 

waren van even grote waarde. Bedankt voor dit alles en bovenal voor jullie 

vriendschap.

Shelley en Sanne, de jaren waarin langzaam maar zeker onze proefschriften 

vorm begonnen te krijgen, hebben we grotendeels tegenover elkaar 
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doorgebracht. Wat fijn dat je erbij kwam Shelley, met al je kennis, collegialiteit, 

vrolijkheid en spontaniteit. We hebben menig lief en leed gedeeld en het 

bijzonder gezellig gehad. Samen promoveren schept een band en jullie 

vriendschap is me dierbaar.

Chaim, samen hebben we ons beziggehouden met vragen naar 

verklaringsmodellen voor OCS en de behandeling. Bedankt voor de 

samenwerking, je verstandige opmerkingen, nuchterheid en humor. Een 

gesprek met jou krijgt altijd een vrolijke noot!

Susan en Suzan, rotsen in de branding. Jullie kamer is het best te begrijpen 

als de huiskamer van de afdeling; druk of niet druk, de deur staat altijd open. 

Voor elk praktisch probleem bedenken jullie een oplossing en voor iedereen 

bieden jullie een luisterend oor. Ik heb grote bewondering voor jullie geduld, 

organisatie- en improvisatievermogen. Regelmatig schalt er vanuit jullie kamer 

een klaterend gelach over de gang. Wij kunnen dan niet anders dan elkaar 

glimlachend aankijken en zachtjes meegrinniken. Ik ben vereerd dat jullie mijn 

paranimfen willen zijn!

Beste onderzoekscollega’s, Mirte, Julia, Marthe, Katja, Katie, Rachel, 

Mariëlle, Els, Eva, Maj, Caroline, Irma, Judith, Inger, Jasper, Marieke, Bregtje en 

alle andere (ex-)collega’s, wat fijn dat we samen een team zijn. Bedankt voor 

alle samenwerking en dat jullie het nooit helemaal opgegeven hebben om te 

vragen of ik mee ga lunchen. 

Ramón, bedankt dat je me de gelegenheid hebt gegeven om dit proefschrift 

af te ronden en door te kunnen gaan met het onderzoek.

Marjolein, Carola, Els, Ingeborg, Mandy, Myke, Janine, Monique, Martine, 

Corine, Ariane, Yaron, Sebina en Daphne, dit onderzoek zou niet mogelijk 

zijn geweest zonder jullie. Een behandelprotocol biedt een raamwerk van 

behandelprincipes, aangekleed met mogelijkheden en voorbeelden om die 

behandelprincipes uit te voeren. Een protocol is echter geen kookboek en 

het uitvoeren van de behandelprincipes is aan de therapeut. Ik heb grote 

waardering voor jullie kennis en kunde. Ik herinner me nog goed mijn eerste 

presentatie op het VGCT congres. Ik was doodzenuwachtig en opgelucht toen 

ik een aantal van jullie in de zaal zag verschijnen, bovendien zelfs op de eerste 

rij. Toen na afloop iemand een vraag stelde over de behandeling stonden 

jullie eensgezind op om antwoord te geven. Wat was ik trots op en blij met 

ons team! Bedankt voor het afnemen van alle CY-BOCSen, het invullen van 

sessieformulieren, jullie enthousiasme en collegialiteit.
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Martine en Peter, bedankt voor de mogelijkheden die jullie op de afdeling 

hebben gecreëerd om het onderzoek goed te laten lopen en de kans die jullie 

me gaven om het onderzoekswerk met de klinische praktijk te combineren.

Veel dank ben ik verschuldigd aan alle kinderen en hun ouders die aan 

het onderzoek hebben meegewerkt. Zonder hen zou dit onderzoek er niet zijn 

geweest. Bedankt voor het invullen van alle vragenlijsten, het maken van de 

computertaken en de mooie en bijzondere gesprekken.

De ‘angstige-aio’s’ wil ik graag bedanken voor de inspirerende, leerzame en 

gezellige bijeenkomsten die we hebben gehad. Ook de studenten die hebben 

meegewerkt aan het onderzoek wil ik bedanken voor al het werk dat zij hebben 

verricht. Harry, vele uren hebben we gewerkt aan mediatiemodellen. Zonder 

jou was dit niet gelukt. Bedankt voor je hulp!

Dit avontuur zou voor mij niet goed zijn afgelopen zonder alle lieve 

vrienden en familie om mij heen. Bedankt voor jullie vriendschap, de 

broodnodige ontspanning, vrolijkheid en gezelligheid en dat jullie me ervoor 

hebben behoed om me al te obsessief met de dwangstoornis bezig te houden!

Lieve ouders, papa en mama, ik weet niet goed waar ik moet beginnen met 

bedanken. Misschien maar bij het begin van het onderzoek, begin 2005. Na het 

sollicitatiegesprek fietste ik verdrietig naar huis: ik was ervan overtuigd dat ik 

mijn kans had verspeeld. Eenmaal thuis deed ik wat ik op belangrijke momenten 

graag doe: ik belde mijn ouders. Na een goed gesprek met mijn vader voelde 

ik me een stuk rustiger en dacht weer in termen van andere mogelijkheden 

en nieuwe kansen. Door dit gesprek had ik echter Else’s telefoontje gemist. 

Gelukkig had zij een voicemail ingesproken om te vertellen dat ik het toch was 

geworden! Ik belde mijn ouders dus maar weer terug. Dit voorval is een goed 

voorbeeld van de flexibiliteit van mijn ouders: van onvoorwaardelijke steun, 

liefde en vertrouwen, schakelden zij probleemloos over in gedeelde vreugde. 

En zo is het altijd geweest, en verder gegaan. Daar bleef het overigens niet bij. 

Ook met praktische zaken sprongen jullie bij. Mama, bedankt voor je hulp bij 

het checken van de data en voor alle keren dat ik jouw laarzen mocht lenen 

bij presentaties als ik weer eens te laat was met het kopen van bijpassende 

schoenen. Wat zou ik toch zonder jullie moeten beginnen!

Ewout, het laatste woord richt ik aan jou. Wat heb je me ongelooflijk 

gesteund met alles! Al heb ik je soms behoorlijk op de proef gesteld – ons 

sms-verkeer vindt voornamelijk rond 18.00 uur plaats om te vertellen dat 

het proefschrift nog niet af is en dat het wat later wordt – jij bleef trouw 
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aan je onovertroffen optimisme en antwoordde ‘Ik sta je met open armen 

op te wachten!’. Lieve Ewout, bedankt voor je onvoorwaardelijke steun en 

vertrouwen, je evenwichtige kijk op dingen, je vrolijkheid en gekkigheid, 

nuchterheid en humor. Het proefschrift is nu afgerond, een excuus heb ik niet 

meer. Vanavond als jij thuiskomt is het huis licht en warm; vanavond kook ik!

Het proefschrift is geschreven. Aan dit avontuur komt nu een eind. In afscheid 

nemen ben ik niet goed. Ik ben dan ook heel gelukkig het onderzoek te kunnen 

voortzetten. Maar eerst wil ik stilstaan bij de fase die wordt afgesloten. Lieve 

allemaal, ook degenen die niet met naam genoemd zijn, ontzettend bedankt!
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