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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Biological vulnerability to alcoholism in children of alcoholics

Ratsma, J.E.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Ratsma, J. E. (2001). Biological vulnerability to alcoholism in children of alcoholics. [,
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/biological-vulnerability-to-alcoholism-in-children-of-alcoholics(6666d3ca-3a7e-4b0e-8aad-9ec1e6fd488e).html


Voorwoord d 

Tijdenss het tot stand komen van mijn promotie onderzoek zijn er veel 

mensenn die mij geholpen hebben. Graag wil ik ze in dit voorwoord 

bedanken.. Als eerste wil ik Robert bedanken, jouw kritische maar 

desondanksdesondanks onvoorwaardelijke steun heeft mij regelmatig de rug doen 

strekken.. Samen met onze kinderen, Emar en Armel, zorgde ji j ervoor dat ik 

mijnn werk iedere dag weer opnieuw kon relativeren, waardoor de energie en 

dee inspiratie om aan mijn promotie onderzoek te blijven werken, niet 

verminderden.. De nieuwsgierigheid die aan de basis stond van dit 

promotieonderzoekk is vooral te danken aan de liefdevolle en stimulerende 

zorgg van mijn ouders, het is hen gelukt om een temperamentvol kind in 

goedee banen te leiden. De humor van Harko, mijn broer, heeft al vanaf jongs 

aff  aan zware zaken een stuk lichter gemaakt. 

Enn nu is het dan zover, ik kan omkijken en een grote groep mensen 

bedankenn die hebben bijgedragen aan het werk dat is verricht. Natuurlijk 

Boudewijnn Gunning, omdat hij mij heeft aangenomen als AIO en mij zo de 

kanss heeft gegeven om aan dit promotie onderzoek te beginnen. Maar vooral 

Boudewijn,, bedankt voor je stimulerende ideeën tijdens de voortgang van 

hett onderzoek. Wim van den Brink was altijd bereid te helpen en 

inhoudelijkk mee te denken over het onderzoek. Andries Westerveld wil ik 

bedankenn voor de ondersteuning die hij bood in het deel van het onderzoek 

waarbijj  ik mij op vreemd en voor mij nieuw te ontginnen terrein bevond, het 

werkenn in de moleculaire genetica. Gelukkig had ik daarvoor bij Rob Leurs 

dee gastvrijheid ontvangen om de eerdere experimenten aan het adenylyl 

cyclasee in zijn laboratorium uit te voeren, zodat ik al enige ervaring had 
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opgedaann in het "molrekenen"  en het pipetteren. Rob, bedankt voor  de 

eerlijke,, humoristische en kritisch opbouwende begeleiding die ik van je 

gekregenn heb. Evenals mijn co-promotor  Ton Schoffelmeer, bij  wie het 

altij dd goed koffiedrinken was, en een goede grap er  altij d nog wel bij  kon. 

Ton,, bedankt voor  het vertrouwen, dat het wel lukken zou. Edwin Jacobs 

wass zo vriendelijk om me de weg te wijzen in het farmaco-chemisch 

laboratoriumm op de VU. Tom Vulsma wil ik bedanken voor  zijn 

medewerkingg bij  het vinden van controle kinderen voor  het adenylyl cyclase 

onderzoek.. De prettige samenwerking met Odin van der  Stelt, co-promotor, 

iss eveneens heel belangrijk voor  mij  geweest. Odin, ik heb veel van je 

geleerd,, bijvoorbeeld hoe het is een wetenschapper  te zijn en volledige 

verantwoordelijkheidd voor  mijn werk te moeten nemen, ondanks mijn 

onzekerheidd daarover. Het is een geweldige ervaring te merken dat dit nu 

ookk lukt. Reinout Wiers herinner  ik mij  als een zeer  vriendelijk 

bemoedigendd persoon, die allerlei verschillende talenten tot zijn beschikking 

heeft,, van wetenschapper  via schaatser  tot cabaretier. Reinout, bedankt voor 

dee prettige samenwerking. Betty Wymenga wil ik bedanken voor  de hulp 

diee ze heeft geboden bij  het opstarten van mijn promotie onderzoek. René 

Breukk en Kari n Hermeier  wil ik graag noemen, omdat ze als goede "buren" 

enn goede hulpverleners een luisterend en kritisch oor  hadden voor  het 

diversee gemopper  en geklaag dat zich wel eens voor  wilde doen, zonder  zich 

tee ergeren aan dit "burengerucht" . Else de Haan wil ik bedanken voor  de 

opbeurendee woorden aan het einde van het promotie onderzoek en het 

meedenkenn bij  lastige conclusies. Ook denk ik met plezier  terug aan de 

Argonautt  collega's, tijdens mijn keuzejaar  kinder- en jeugdpsychiatrie, die 
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hett geen punt vonden, dat ik regelmatig weer bleef zitten op mijn werkplek, 

terwijll  ik eerder had aangekondigd nu toch echt een keer klaar te zijn met 

datt manuscript. Daarbij wil ik Coby Lucassen niet vergeten voor de hulp bij 

allerleii  administratieve klussen. Berthold Gersons en Guido Nabarro, 

bedanktt voor de mogelijkheid om mijn basisopleiding psychiatrie met een 

jaarr te kunnen uitstellen, zodat ik aan de basisopleiding kon beginnen met 

eenn manuscript in mijn handen. Tijdens het verzamelen van de data heb ik 

hulpp gekregen van drie stagiare's, Chris Marees, Rosita van Rooijen en 

Irenee Schiering, het was gezellig en julli e hebben mij zeer geholpen, 

bedankt.. Niet te vergeten, de kinderen, ouders en jong volwassenen die 

hebbenn meegewerkt als kandidaten voor het onderzoek, heel erg bedankt 

voorr de tijd en de moeite die julli e genomen hebben. Voorafgaand aan het 

schrijvenn van het manuscript, tijdens de spannende fase van mijn 

tweelingzwangerschap,, heeft Martin van Gemert gezorgd voor de 

nauwkeurigee controles van de intra-uteriene groei van mijn kinderen. 

Daarbijj  maakte ik kennis met zijn belangrijke onderzoek naar het tweeling 

transfusiee syndroom, dat uiteindelijk tot doel heeft om meer levend geboren 

tweelingenn op de wereld te zetten. Succes, Martin ! En dan wil ik mijn 

paranimfenn tenslotte heel hartelijk bedanken voor hun hulp en 

aanwezigheidd Willemiek Kooijman, die als collega regelmatig meedeinde 

mett het gejuich dan wel het gefoeter vlak naast haar. Willemiek, ik was 

vaakk blij datje naast me zat. Inge Hoogenboezem, ik herinner me nog de 

rooss die je meebracht om te vertellen dat ik mijn doctoraal gehaald had. 

Zullenn we elkaar nu een roos opspelden ? 
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