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Dankwoord

He, wat heerlijk, nu het dankwoord; wellicht het meest gelezen gedeelte van dit boek.  
Toch wil ik de lezer die niet alle artikelen doorstruint uitnodigen om ook de gekleurde 
pagina’s in het proefschrift te bekijken, bedoeld als visuele en verbale impressies; wie 
weet, nodigt dat weer uit tot het lezen…
Wat een ervaring was deze hele promotie toch; ik had niet kunnen vermoeden dat er 
zoveel bij kwam kijken. Dat is maar goed ook. Het mooiste  is  dat  er  heel veel mensen 
op allerlei verschillende manieren geholpen hebben. Ik heb geprobeerd iedereen te 
benoemen. Mocht ik iemand vergeten, dan is dat absoluut niet de bedoeling. Daarom 
wil ik nu alvast iedereen bedanken die geholpen heeft: dank je wel!

Allereerst gaat mijn dank uit naar  de patiënten, hun zussen en broers, ouders, en 
ook mensen uit de controlegroep die bereid waren om diverse vragen(lijsten) te 
beantwoorden;  ook al moesten ze daar soms een aantal keer voor terugkomen. Jullie 
waren een bron van inspiratie en motivatie tijdens mijn promotie, dank jullie wel! 

Vervolgens wil ik graag mijn promotoren hartelijk danken, Prof. Dr. Lieuwe de Haan en 
Prof. Dr. Mark van der Gaag.  
Lieuwe, ik ben onder de indruk van jouw kennis over schizofrenie en  het elan waarmee 
je dit ziektebeeld in al zijn facetten probeert te doorgronden. Verder ben je voor mij ook 
iemand die  het “holistisch perspectief ‘ in beeld brengt. Je hebt me regelmatig bij de les 
gehouden en behoed voor het uitwerken van allerlei nieuwe ideeën die zouden zorgen 
dat de eindstreep niet behaald zou worden. Dank je wel!
Mark, onze kennismaking startte toen je me vroeg te helpen bij het vertalen van de 
CAARMS vragenlijst. Toen ik aangaf dat een goede fles wijn zou volstaan als bedankje, 
kwam je tot mijn verbazing nog met een fles uit je kelder aanzetten ook! 
Je was zowel voor de onderzoeksvragen, maar ook implementatievragen (EDIE-NL) 
goed benaderbaar. Jouw cognitief herstructurerende technieken hielpen mij om door te 
zetten vooral op momenten dat ik  dacht dat het niet ging lukken. Van je kennis, o.a. ook  
op het statistische vlak  heeft enorm geholpen. En, je hebt een grote “gun factor”. Dank 
je wel voor je inspirerende begeleiding. 
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Ook wil ik mijn co-promotoren bedanken:
Allereerst Dorien: we leerden elkaar kennen op het AMC in 2003, dus tien jaar geleden. 
Je hebt een ongelofelijke drive om te willen snappen hoe schizofrenie in elkaar zit, en 
tegelijkertijd  de energie om als behandelaar het nodige werk te verzetten; een mooie 
combinatie van onderzoek en praktijk. We hebben veel gepraat over deze combinatie, 
ik denk dat onze accenten net iets anders liggen waardoor we elkaar goed aanvulden.  
Je hebt me vanaf de start bezig gezien, aarzelend, doch steeds vastberadener, en ik heb 
de eindstreep mede dankzij jou steun behaald. En dankzij jouw vraag om de CAARMS te 
vertalen konden we als Rivierduinen uiteindelijk meedoen met EDIE-NL. Dank je wel!
Nico, wij kennen elkaar via het GROUP onderzoek; jij hebt me geleerd om gewoon maar 
te starten, zoals met GROUP, daar niet starten zeker betekent dat het niet gaat lukken. 
En tijdens het schrijven van een artikel was daar dan weer de mail: zullen we maar even 
een paar uur achter de pc gaan zitten om het af te maken? Dank je wel voor je hulp, je 
humor, je kennis en je nuchterheid.
De andere leden van mijn promotiecommissie: Prof. dr. A. Schene, prof. dr. T van 
Amelsvoort, prof. dr. M. Birchwood, prof. dr. F Boer, prof. dr. J.P. Selten en dr. Koeter wil 
ik bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift.  Alle co-auteurs dank ik voor de 
prettige samenwerking.
Dan de paranimfen: Tinie, we werken nu bijna tien jaar samen en hebben soms met 
wat tegenwind twee onderzoeken binnen Rivierduinen opgezet. GROUP run je eigenlijk 
helemaal zelf; voor mij ben je onvervangbaar. Je bent een superfijne collega en vriendin: 
dank je wel.
Nynke, we leerden elkaar kennen via EDIE. Je noordelijke nuchterheid vind ik 
fascinerend, evenals je eigen promotietraject dat je soepeltjes hebt afgerond. Wat fijn 
om na de bijzondere ervaring in Franeker nu jou als paranimf in Amsterdam te mogen 
ontvangen! Dank je wel!

Ik wil graag de mensen die aan de basis stonden van het starten met onderzoek bedanken. 
Allereerst Mart Eussen, als opleider kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik weet het nog goed: 
jij vroeg  me of ik voor mijn eindreferaat iets wilde doen met ADHD of psychose. Nou, 
dat wist ik wel! Zelf heb je de eerste PANSS verzameling begeleid richting een klinkend 
referaat, een fascinerend voorbeeld voor mij. Gelukkig houden we contact; ik hoop dat 
dat ook zo blijft. 
Don, jij hebt bij de start van het onderzoek, voordat je het stokje doorgaf aan Lieuwe, me 
met je onophoudelijke enthousiasme voor onderzoek aangestoken; dank je wel!
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Lex, je was mijn opleider toen je zelf naar het Noorden trok om te promoveren. Toen 
was dat  vreemd, nu snap ik dat goed. Het is leuk je via het vroeg-detectie gebeuren 
weer vaak tegen te komen, en je feedback op artikelen te mogen ontvangen…
Ron, je was al getuige van het eindreferaat bij De Grote Rivieren destijds en door jou ben 
ik komen werken bij het huidige Rivierduinen. Door de jaren heen heb je  als directeur 
zorginnovatie van alles gedaan om vroegdetectie en goede behandeling voor jongeren 
met een eerste psychose  van de grond te krijgen. De bezoekjes aan Stavanger en 
Birmingham, met als doel om deze zorg ook binnen onze muren te halen waren super. 
Dank voor je support, eigenlijk gedurende de gehele periode!
Pat, Alison, John and others: thank you for welcoming me in Melbourne, and introducing 
me to the concept of early detection; it was a wonderful period. I have learned and seen 
a lot; particularly the seemingly effortless combination of research and clinical practice 
was most fascinating for me to see. 

Dan wil ik de collega’s van de afdeling Kinderen en Jeugd Rivierduinen bedanken: Jullie 
zijn geïnteresseerd, gaan vol voor kinderen, jongeren en hun ouders, met een passie 
waar menigeen wat van kan leren. Ik voel me vereerd jullie collega te zijn; dank dat 
jullie me vaak hielpen te boel te relativeren. Zonder iemand te willen overslaan, wilde ik 
Arjan special noemen: jij bent als kinder- en jeugdpsychiater een zeer goede observator, 
maar vooral als collega en vriend voor mij enorm belangrijk. Ook de andere kinder- en 
jeugdpsychiaters wil ik bedanken voor hun kennis, kunde en stimulans. Carlijn, leuk om 
samen te sparren, en voor jou en Marie-Jose: succes met jullie proefschrift. En niet te 
vergeten de teammanagers: Marij, maar ook Gerdie, en Cees, dank jullie wel! Henrikje, 
dank voor je steun bij het onderzoek doen in de tijd dat je bij Rivierduinen werkte.
Mijn lieve EDIT collega’s, wat fijn om met jullie een team te vormen: dank jullie wel! 
Zowel wat betreft het innovatief werken ( www.nietgek.nl), praatjes houden, onderzoek 
doen en onze consistente manier van screening, diagnostiek, adviseren en uitzetten van 
behandeling; we hebben daadwerkelijk onderzoek in de praktijk vorm gegeven: dank 
daarvoor. Op dit moment werken we als team met Tinie, Marga, Lieke, Esther, Greet, 
Sarah, Corine en Sanne hard aan de implementatie, maar ik wil ook Gerdie, Claudia, 
Sven, Swanny, Corine, Hettie, Guido, Hans, Helga, Annelies en Karin bedanken voor alles 
wat ze voor vroegdetectie Rivierduinen hebben gedaan en doen. 
De directie van GGZ Kinderen en Jeugd: Lilian, Harry en Peter, dank voor jullie support 
door de jaren heen. Jullie hebben je nek uitgestoken door als directie achter onderzoek 
naar psychose te gaan staan, en doen dat nog steeds, waardoor we binnen de kinder- en 
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jeugdpsychiatrie bij Rivierduinen vooroplopen met implementatie van vroegdetectie. 
Daarnaast hebben jullie, ook al is onderzoek niet een primaire GGZ taak, me altijd 
gesteund om dit proefschrift af te maken, dank! Ook de Raad van Bestuur, dank voor 
het faciliteren van onderzoeksmogelijkheden in een GGZ instelling; ik hoop dat deze 
onderzoeksresultaten en de implementatie ervan, zoals we hebben laten zien met EDIT, 
bewijzen dat het nut heeft om praktijkgebonden onderzoek te blijven doen, juist in de 
GGZ!
Met het GROUP onderzoek komen we al zo’n negen jaar lang een paar maal bij elkaar: 
dank jullie wel voor jullie support, en vanuit GROUP ontstaan: Mireille, Wendela,  Sylke, 
Marije, Nico, dank voor een inspirerend intervisiegroepje, waar we ongestructureerd 
als het ging, telkens toch weer verder kwamen met keuzes maken. Carin, mooi hoe je  
steeds alle AMC en GGZ kikkers in de kruiwagen houdt, dat doe je fantastisch! En de 
GROUP psychiaters Rivierduinen: Bert, Helen, Hilde, Annelies, Andrea, jullie zijn mooie 
collega’s!
Ook wil ik de AMC collega’s bedanken voor hun kunde en gezelligheid. Dank jullie wel 
dat ik me op de onderzoeksgang altijd welkom voelde,  het klopje om 1200 uur: “Kom 
je mee eten?” is een prettige herinnering. Dank jullie wel, ook voor het geduld met de 
vragen rond SPSS tussendoor!
Eva, ik wil jou special noemen en bedanken voor je gezelligheid en je kristalheldere 
pragmatische gedachten die je af en toe breed lachend even tentoonstelde waardoor ik 
weer verder kon. En dan Annick, van hulp met het zoeken van een vakantieadres voor 
het konijn, tot in allerijl het proefschrift klaarmaken om naar de commissie te sturen… 
je stond eigenlijk altijd klaar en ook nog gezellig ook! 
De EDIE collega’s, dank jullie wel; we zien elkaar nu minder doordat EDIE-I af is, maar 
het was mooi, goed lopend en ook prettig om zo in Friesland, Amsterdam, Den Haag 
en Leiden hetzelfde onderzoek te implementeren. Dank Marion, jij hebt EDIE-Nl qua 
logistiek op de kaart gezet. De andere promovendi: Sara, Judith, jullie zijn al klaar en 
Helga, succes met de laatste loodjes!

Dear Yehudi, thank you for your comments on my English, as a physics professor you’ve 
learned a lot about psychosis, and I’ve learned a lot from you, thank you!

Tja, hoe bedank je vrienden? Ik wil dat maar als groep doen: jullie zijn me allemaal 
dierbaar en reageren vol enthousiasme (ongeloof?) dat het feestje er echt bijna 
aankomt: dank jullie wel!
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Dan ben ik ook nog gezegend met een gezellige familie: mama, papa, wat een geluk heb 
ik met jullie! Vroeger al, met een jeugd vol warme herinneringen; ook veel dank voor 
de optimistische, ‘fladderen is fantastisch, maar je moet het wel afmaken’ houding. Het 
allermooiste is dat het jullie eigenlijk niet uitmaakt, deze hele promotie, maar dat jullie 
blij zijn voor ons met wat er goed gaat. Danielle, Michiel en mijn superneefjes Thijmen 
en Jasper, laten we nog maar veel leuke dingen doen: klimmen, skiën, voetballen en 
straks op jullie boerderij rondstruinen. Danielle, je bent een super-zus, dank je wel! 
Nicole, Sam en kleine Zoey, wat was het leuk afgelopen zomer in Azië! We zien jullie te 
weinig, maar als we dan op pad gaan: top! Nicole, je bent een top-zus en tante. Je komt 
elk jaar langs bij je neefjes, nichtjes en ons, dank je wel!
Lieve Sophia en Eva, jullie lachende stemmen galmen hier meestal door het huis; wat 
een feest met jullie als dochters! Net nog: ‘kom je nog even bij me liggen, mam?’ Daar 
kan voor mij werkelijk niets tegenop!
Lieve Matt, should I write in English of Nederlands?  Dat loopt hier zo door elkaar heen 
de afgelopen 20 jaar!  Jij hebt het meeste meegedacht, gestructureerd (‘Why don’t you 
make a planning with excel, I’ll make the format!’), en de verhalen ondergaan, dank je 
wel voor je support. I wouldn’t have made it without you.  
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