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Het cliché is ook voor mij waar gebleken: wanneer je start met een promotieon-
derzoek heb je werkelijk geen idee waar je eigenlijk aan begint. Gelukkig kon ik 
rekenen op hulp en steun van anderen, zonder wie dit proefschrift nooit tot stand 
was gekomen.  
 
In de eerste plaats zijn dit vanzelfsprekend mijn promotor en co-promotoren, Paul 
Emmelkamp, Agnes Scholing, en Ellen Vedel. Paul, ik ben je dankbaar voor je 
laagdrempeligheid (als dat een woord is) en het feit dat je mijn stukken altijd zo 
snel van feedback voorzag; dit is mijn productiviteit en de kwaliteit van mijn stuk-
ken absoluut ten goede gekomen. Agnes, ik ben blij dat ik bij je terecht kon met 
vragen over behandelen in de forensische GGZ in het algemeen en de behan-
deling van plegers van partnermishandeling in het bijzonder. Bovendien heb ik 
veel geleerd van jouw zorgvuldige manier van werken. Ellen, jij hebt het voor mij 
mogelijk gemaakt om ook bij Jellinek verschillende studies uit te zetten en zorgde 
ervoor (al dan niet met lichte dwang) dat iedereen, zowel behandelaars als man-
agement, zijn of haar medewerking verleende.  
 
Verder waren de therapeuten van De Waag en Jellinek die de cliënten behan-
delden in het kaders van de RCTʼs vanzelfsprekend onmisbaar. Behandelaars 
van De Waag Amsterdam waren vanaf het eerste uur betrokken bij de totstand-
koming van dit project. Tanja Bos, Mostafa Hamdoune, Janna Janssen, Yolande 
Kat, en Judith van der Riet: dank! Behandelaars van De Waag Rotterdam werden 
later bij het project betrokken. Frank van der Horst wil ik in het bijzonder be-
danken voor de coördinatie van het onderzoek in Rotterdam. Verder gaat mijn 
dank uit naar Monique Suiker, Chris Dijkhuizen, en Tessa van Duuren. Ook de 
vesti-gingsmanagers van De Waag ben ik erkentelijk. In Amsterdam was dit in 
eerste instantie Agnes Scholing die opgevolgd werd door achtereenvolgens Bar-
bara van Roozendaal en Menno Stiksma, en in Rotterdam was dit Birgit Deneer: 
ik ben heel blij dat jullie mij de kans hebben geboden om de RCTʼs binnen jullie 
instellingen uit te voeren. Behandelaars van Jellinek die ik in het bijzonder dank 
verschuldigd ben zijn Monique Molenaar, Olga Rotting, Betty Serris, Annemieke 
Maandag, en Simone Witte. Ook zonder de intakers van Jellinek Amterdam en 
Hilversum had ik dit proefschrift nooit kunnen voltooien. En Wencke de Wildt: ook 
jij bedankt dat je me de mogelijkheid bood om onderzoek te doen bij Jellinek.   
 
Verder is er een aantal studenten dat bijgedragen heeft aan de totstandkoming 
van dit proefschrift. Kyra, Eva, Annemarijn, Jeroen, Pien, Vera, Steven, Carlijn, 
Melissa, Loeke, Marlien, Thirza, Rosina, Dorien en Juri: dank! En Shirley: super 
thanks voor je hulp met de layout van dit proefschrift (en de hardlooprondjes langs 
de Amstel voor de nodige ontspanning). 
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Voor morele ondersteuning wil ik ten eerste mijn collegaʼs van de UvA bedanken. 
In het bijzonder zijn dit Kat, met wie ik vooral de eerste vier jaar - toen wij samen 
op een kamer zaten - lief en leed heb gedeeld, en latere roomies Marieke B., 
Femke, Isabel, en Anna K.. Verder dank ik Bruno, Bianca, Sandra R., Maurice, 
Bas, mede Jellinek-aio Debora, Sandra D., en Herman. Ook heb ik veel gehad 
aan mijn lieve Jelliʼs Sanne, Melanie, Ria, Rens, Janine, Trudi, Kim (allen inmid-
dels niet meer echt Jelliʼs, maar toch...), Hent, Mirte, Syl, Johan, Ellen, en Willeke: 
ik verheug me alweer op de volgende Jelli-borrel! Daarnaast waren er gelukkig de 
Waag-collegaʼs bij wie ik van tijd tot tijd even stoom kon afblazen. Tot slot Menno: 
ik ben erg blij dat ik ben aangenomen bij De Waag als behandelaar, het gaf me 
de rust om dit proefschrift te kunnen afronden.  
 
Wat vrienden betreft wil ik er twee expliciet noemen, namelijk Bianca, mijn grote 
steun en toeverlaat, en Kim, mijn lieve, wijze gids. Dank voor alle support en ver-
trouwen! Ik ben blij dat jullie mij tijdens de verdediging van dit proefschrift terzijde 
zullen staan. 
 
Dan mijn familie: lieve papa, jouw paradoxale (?) aanmoediging vooral geen psy-
chologie te gaan studeren (zoals jij had gedaan) maar een ʻecht vakʼ te leren heeft 
goed gewerkt: zie hier het resultaat! Ik denk met plezier terug aan discussies over 
ʻonsʼ vak, ook al waren we het regelmatig niet met elkaar eens. Lieve mama, dank 
je voor het vertrouwen in mij, je steun bij de zorg voor de meisjes als ik mijn han-
den vol had aan mijn proefschrift, en de taalcorrecties. Lieve Max en Soof: ik ben 
blij met de hechte band die wij hebben, ondanks dat we zo verschillend zijn. En 
Max: dank voor de cover foto! Lieve oma L., ik vind het heel jammer dat je de 
voltooiing van dit proefschrift niet meer meemaakt; ik had je graag dit boekje laten 
zien zodat je eindelijk zou begrijpen waar ik me nou al die jaren mee bezig hield. 
Lieve Paul, zonder jou was ik nooit aan dit traject begonnen, ik ben blij dat je me 
destijds aangemoedigd hebt om ermee te starten en het is jammer dat we dit tra-
ject niet samen hebben kunnen afronden. Lieve Hent, bedankt dat je mijn cha-
grijnige buien altijd hebt weten te verdragen wanneer ik het eigenlijk weer eens te 
druk had; ik ben blij met de rust en de basis die je me biedt. Tot slot, liefste Sam 
en Zilver, woorden schieten tekort om te zeggen hoeveel ik van jullie houd. Jullie 
zijn de afgelopen jaren zeker aandacht tekort gekomen als ik weer eens moest 
werken in avonden en weekends. Ik zie er naar uit om dit goed te maken! 
 
 
 
 
 


