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Toen ik 13 jaar geleden zat te zwoegen op mijn SPSS tentamens had ik niet kunnen denken 
dat ik ooit nog het dankwoord van mijn proefschrift zou schrijven. Onderzoek doen leek 
me vreselijk ingewikkeld en ik snapte al helemaal niks van statistiek. Maar toen deed ik een 
afstudeeronderzoek in het AMC en kwam de wetenschap voor mij tot leven. Het bleek stiekem 
toch eigenlijk best wel leuk. Van het een kwam het ander en ‘ineens’ was ik aio bij het AMC/
de UvA. Daar begon ik behoorlijk optimistisch. Want zo’n onderzoek, heb je daar nou echt 
4 jaar voor nodig? Kon dat niet wat sneller? Ik zou er in ieder geval echt niet langer dan 4 
jaar over doen, kwestie van plannen toch? De praktijk bleek weerbarstiger. Meetinstrumenten 
moesten nog ontwikkeld of aangepast worden; het tijdsschema voor de inclusie bleek wat al te 
optimistisch; analyse methoden bleken niet zo eenvoudig; en leuke en minder leuke privé zaken 
vroegen om aandacht. Toch ligt dit proefschrift er nu en dat is de soms hobbelige weg waard 
geweest. 
 Het doen van onderzoek is soms eenzaam monnikenwerk. Maar vaker gaat het om 
samenwerken. Er zijn een heleboel mensen die ik heel graag wil bedanken omdat ze hebben 
begeleid, meegedacht, meegeploeterd, geïnspireerd en gesteund. Een aantal zal ik hier bij naam 
noemen, maar ook degenen die ik niet bij naam noem en die wel hebben geholpen of tot steun 
zijn geweest, wil ik bedanken. 
 Allereerst wil ik mijn (co)promotoren bedanken, professor doctor Else de Haan, professor 
doctor Pier Prins en professor doctor Frits Boer. Jullie zijn alle drie zeer betrokken geweest, wat 
onder andere bleek uit jullie supersnelle reacties op stukken die ik ter beoordeling stuurde, maar 
ook uit jullie interesse in persoonlijke kwesties en jullie geduld. Lieve Else, ik wil je bedanken 
voor alle steun en inspiratie de afgelopen jaren. Je bent scherp, je bent kritisch, origineel, je 
leerde me niet zomaar mee te gaan met de heersende ideeën. Je leerde me ook dat de combinatie 
onderzoek/praktijk een heel leuke én belangrijke is. We deelden leuke, maar ook minder leuke 
dingen. En ook bij de minder leuke dingen was je tot steun, zelfs tijdens je eigen tegenslagen. 
Je bent echt een vrouw met power op alle vlakken en dat bewonder ik. Pier, ook jou wil ik 
heel hartelijk bedanken voor je intensieve begeleiding. Met je enthousiasme en kritische blik 
stimuleerde je me altijd om nog even een stapje verder te gaan en niet te snel genoegen te 
nemen met een stuk dat ‘af ’ leek. Ik ben nog steeds onder de indruk van je geheugen voor 
zowel de auteurs, het jaartal, het journal en het issue van belangrijke artikelen. Frits, met je 
open en warme houding zorgde je ervoor dat ik me heel snel thuis voelde op de afdeling, maar 
ook het (zelf)vertrouwen kreeg om me het onderzoek eigen te maken. Je bent voor mij echt het 
voorbeeld van een psychiater met hart voor het vak en hart voor zijn patiënten. Bedankt voor je 
steun, je goede commentaren en taal-technische tips. 
 Dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd in zeer nauwe samenwerking met een aantal mensen. 
Vanaf het begin is het een multicenter studie geweest waarbij Maaike Nauta en Catharina Hartman 
vanuit Accare, de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen 
betrokken zijn geweest bij de initiatie, uitwerking en uitvoering. Maaike en Catharina, ik wil 
jullie heel hartelijk bedanken voor de intensieve en zeer prettige samenwerking. Jullie waren 
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altijd bereid om mee te denken en jullie kundig oordeel te geven. Daarnaast spraken jullie op 
moeilijke momenten altijd steun en vertrouwen uit en dat heb ik erg gewaardeerd. Natuurlijk 
moet ik ook Harma Moorlag bedanken. Jij hebt gezorgd voor het verzamelen van het grootste 
deel van de data. Al die vragenlijsten, al die computertaken, al het nabellen over (follow-up) 
afspraken. En dan mailde of belde ik weer met vragen over missing data, etc…. Heel erg bedankt 
voor je enorme inzet, zonder jou was het niet gelukt. Ook dr. Catrien Reichart en prof. dr. R. 
Minderaa wil ik hartelijk danken voor hun bijdrage.
 Het is uiteindelijk geen co-promotie geworden, maar in 2005 ben ik samen met Leentje 
Vervoort aan dit project begonnen. Leentje, de samenwerking was in het begin intensief en 
we hebben vele uren besteed aan het uitwerken van details en uitzoeken en ontwikkelen van 
(computer)taken. Gaandeweg gingen we steeds meer onze eigen weg, maar je bleef altijd 
betrokken bij de stukken die verschenen. Bedankt voor de samenwerking en je zeer precieze en 
kritische beoordelingen. 
 Zonder mijn twee heel speciale collega’s en kamergenootjes, Lidewij Wolters en Shelley van 
der Veek, was het de afgelopen jaren vast een stuk moeilijker geweest. Lieve meiden, wat hebben 
we een hoop gedeeld samen, zowel wat onderzoek betreft, maar ook privé. We hebben gelachen 
(soms tot wanhoop van onze andere collega’s haha), gejuicht, gehuild, gebrainstormd, elkaar uit 
de put getrokken. Wat heerlijk om met twee van die slimme meiden op een kamer te zitten die 
ik om raad kon vragen, maar waar ik ook mijn verhaal bij kwijt kon. Lidewij, onze onderzoeken 
waren nauw verweven en vanaf het begin hebben we samen onze eerste stappen gezet in de 
onderzoekswereld, dat zal ik nooit vergeten. Shelley, jou leerde ik wat later kennen, maar 
met je vrolijke persoonlijkheid was je al gauw onmisbaar. Ik kan me geen andere paranimfen 
voorstellen en ben heel blij dat jullie me tijdens mijn verdediging willen steunen. Ook de andere 
collega’s van onze afdeling O&O(&O)(&O) wil ik graag bedanken. De ‘Suszannes’, Susan en 
Suzan, bedankt voor jullie gezelligheid en alle ondersteuning bij praktische zaken. Ik heb ook 
genoten van júllie gegiebel! Mirte Bakker, al even geen collega meer, maar bedankt voor je hulp 
de eerste tijd. Julia, Marthe, Eva, Els, Caroline, Mariëlle, Chaïm, Jasper, Katja, Katie, Bregtje, 
Maj, Irma, Inger en alle andere (ex)-collega’s die op de ‘gang’ werken of nog hebben gewerkt: 
bedankt voor de samenwerking en succes met jullie eigen werk en studies!
 Zonder alle therapeuten, kinderen en ouders, zowel van de Bascule als Accare als Plein 20, 
die bereid waren mee te werken aan dit onderzoek, was er helemaal geen onderzoek en geen 
proefschrift geweest. Naast de kinderen met een angststoornis hebben er ook vele kinderen 
en ouders meegedaan uit de ‘algemene’ populatie. Jullie allemaal heel erg bedankt voor jullie 
inzet en tijd. Voor de therapeuten was het soms moeilijk om zich in het keurslijf van een 
studieprotocol te persen, fijn dat jullie dat toch zoveel mogelijk hebben gedaan. Daarnaast is 
het ook leuk dat jullie altijd weer interesse toonden in de resultaten van het onderzoek. Het 
verzamelen van die data had niet gekund zonder de enorme inzet van de volgende studenten: 
Anneloes, Emelie, Tim, Michiel, Annika, Nicolien, Malou en Nathalie. Dank jullie wel!
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Gedurende het onderzoek hebben verschillende mensen op uiteenlopende manieren 
bijgedragen. Harry Garst, jou wil ik hartelijk danken voor je hulp bij de laatste, en taaiste fase 
van het analyseren van de longitudinale data. Bert Molenkamp, Jaap Oosterlaan en Bart Serrien 
wil ik bedanken voor de hulp bij het ontwikkelen van de verschillende computertaken. Carl 
Weems, thank you for your help with the translation of the ACQ-C and your interest in my 
work throughout the years. Bregje Houtzager, Aleid van Wassenaer, Heleen Stam en Annemarie 
Kolk wil ik bedanken omdat ze er al die jaren terug voor hebben gezorgd dat ik de wetenschap 
wél leuk ging vinden. Wat vind ik het erg dat ik Annemarie nooit meer kan laten weten hoe het 
is afgelopen.
 De leden van de promotiecommissie, prof. dr. R.B Minderaa, prof. dr. P.M. Westenberg, dr. 
J. Huijding en dr. R.J.L. Lindauer wil ik hartelijk danken voor het lezen en beoordelen van het 
manuscript. Ramón, bedankt voor de samenwerking de laatste jaren en de ruimte die je me hebt 
gegeven. Ik waardeer het dat je lid wilde zijn van mijn promotiecommissie. Het AMC, de UvA, 
de Bascule, de RUG, Accare en het UMCG bedank ik voor het (financieel) mogelijk maken van 
deze studie en deze promotie.
 Ondersteuning heb ik niet alleen gehad van directe (onderzoeks)collega’s, maar ook van 
vele anderen. De ‘Angstige Aio’s’ wil ik bedanken voor de inspirerende, leerzame en gezellige 
bijeenkomsten. In het bijzonder wil ik Marija Maric bedanken voor het meedenken over de 
mediatie analyses, Denise Bodden voor het meedenken over de aanpassingen van de CATS en 
Floor Sauter voor haar hulp bij het vertalen van de items van de CATS-N/P. Elske Salemink 
en Marija Maric wil ik daarnaast nog bedanken voor de leuke brainstormsessies over nieuw 
onderzoek en het meeschrijven aan een subsidievoorstel. Helaas is het niet gelukt, maar het zou 
leuk zijn om in de toekomst nog eens samen te werken. Alle collega’s van de polikliniek voor 
autisme spectrum stoornissen van de Bascule wil ik bedanken voor hun interesse. Ik vind het 
erg leuk dat ik bij ASS blijf werken!
 En dan, al mijn lieve vrienden, wat fijn dat ik eindelijk kan zeggen dat het klaar is. Bedankt 
voor jullie interesse de afgelopen jaren. Vanaf 2013 heb ik hopelijk écht weer meer tijd. Dus 
Maia, Heleen, Denise, Sylvia, Sally, Claudia, Lies, Angela, Lisa, Marije, Dennis, Kim, kom maar 
op met de eet-dates, sauna-dates en alle andere afspraken. Ik heb zin om jullie en de groeiende 
schare ukkies vaker te zien! Ook Henk en Miriam, Veerle, Mirte en Erwin, mijn schoonfamilie 
en lieve vrienden van mijn ouders wil ik bedanken voor hun interesse de afgelopen jaren. Henk, 
eind dit jaar zijn er twee doctors in de familie, leuk dat we het konden delen!
 Ten slotte wil ik de vier meest belangrijke mensen in mijn leven bedanken. Voor al hun 
steun, al hun geduld. Lieve Wim en José, lieve papa en mama, wat hebben we samen veel lief, 
maar ook veel te veel leed gedeeld. Ik ben trots op hoe jullie je staande hebben gehouden en 
hoe jullie ondanks alles toch steeds weer energie vonden om mij te steunen, op alle mogelijke 
manieren. Jullie durfden het de laatste tijd bijna niet meer te vragen, maar het is nu echt af! Ik 
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hou van jullie, laten we samen fijn verder genieten van kleine Sophieke en het, vaak ook goede, 
leven. Martijn kijkt vast van een afstand mee, hopelijk met zijn bekende big smile.
Lieve Gerdo, ook jij hebt dit hele project vanaf het begin meegemaakt. Wat hebben we de 
afgelopen jaren veel beleefd samen. Een groot deel daarvan liep mijn promotie onderzoek als een 
rode draad mee. Alles heb ik met je gedeeld: het plezier, de eerste meting, de eerste publicatie, 
zenuwen voor een congres; maar ook de frustraties en de stress en heel veel ik-heb-het-echt-
helemaal-gehads. En ook met jou heb ik al het lief en leed van de afgelopen jaren gedeeld. En 
altijd was je er om rustig te luisteren, moed in te spreken of werk uit handen te nemen zodat ik 
tijd had voor mijn onderzoek of andere belangrijke zaken. Ik weet niet hoe ik alles zonder jou 
had moeten doen. Bedankt dat je er voor me bent. Nog veel belangrijker dan welk onderzoek of 
wat dan ook is natuurlijk onze Sophie. Sophie, je bent nog heel klein en staat nog aan het begin 
van alles. Maar wat maak je mij en papa vreselijk gelukkig. Ik hou van jullie allebei en heb zin in 
heel veel fijne dingen met jullie samen. Ik ben klaar!




