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Dankbetuiging g 

Inn 1987 ontwikkelden Aart Schene en ik een instrument voor het meten van de 
gevolgenn van ernstige psychiatrische stoornissen voor de huisgenoten van 
patiënten.. Deze Burden on the Family schaal, ofwel de BOF, was - oneerbiedig 
gezegdd - een bijproduct van Aarts promotieonderzoek, waarin hij 
psychiatrischee dagbehandeling en 24-uursbehandeling met elkaar vergeleek. 
Inn dit onderzoek lag de nadruk op de gevolgen van beide behandelvormen 
voorr het functioneren van de cliënt, in de zin van klachtenreductie, verbetering 
vann het sociaal functioneren, versterking van het sociaal netwerk, en het 
oordeell over de ontvangen behandeling. Aandacht voor de omgeving van de 
cliëntt was indertijd nog niet zo gewoon. Met de introductie van dag- en 
deeltijdbehandelingenn kwam daar echter verandering in. Omdat de mensen in 
dagbehandelingg een belangrijk deel van hun tijd thuis doorbrachten, lag het 
voorr de hand om in onderzoek ook de gevolgen hiervan voor partners of 
anderee huisgenoten vast te leggen. Met de BOF behoorden we tot de eerste 
Nederlandsee onderzoekers die deze gevolgen voor de omgeving probeerden 
tee meten. 

Watt als een nevenactiviteit begon, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
volwaardigg onderwerp van onderzoek De BOF werd gevolgd door verbeterde 
enn aangevulde versies, en de naam veranderde van BOF in BES (Betrokkenen 
Evaluatiee Schaal). In 1992 ging de BES als IEQ (Involvement Evaluation 
Questionnaire)) de grens over, waar hij rond 2000 als IEQ-EU (European 
version),, verkrijgbaar in tien talen, zijn definitieve vorm kreeg. 

Inn al die jaren tussen 1987 en heden is met de BES onderzoek gedaan, hebben 
wee de psychometrische kenmerken ervan onderzocht, en is er gewerkt aan de 
theoretischee onderbouwing. Vele mensen hebben hun steentje aan de BES 
bijgedragen.. Zonder hen zou het nooit gelukt zijn dit proefschrift te schrijven. In 
dezee dankbetuiging wil ik daarom een aantal personen en organisaties met 
namee noemen. Iedereen uit die jaren persoonlijk bedanken is ondoenlijk, maar 
neemtt u van mij aan dat mijn waardering en dank naar u allen uitgaat. 

Omdatt elk onderzoek staat of valt bij de bereidheid van respondenten om mee 
tee doen, wil ik in de eerste plaats al die patiënten en hun betrokkenen 
bedankenn die in Nederland, Engeland, Italië, Spanje en Denemarken aan onze 
studiess hebben deelgenomen. Ik hoop dat het ook voor hen een leerzame 
ervaringg is geweest. Wat betreft het Nederlandse onderzoek wil ik in het 
bijzonderr de leden van de vereniging Ypsilon bedanken in de personen van de 
toenmaligee voorzitster Ria van der Heijden en haar zoon Bas van Raay. Door 
henn waren we in staat om in één klap 1000 van de toenmalige 2000 
hoofdledenn aan te schrijven met het verzoek een BES in te vullen. Omdat de 
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ledenn massaal aan dit verzoek voldeden, beschikten we in korte tijd over 
voldoendee informatie voor een grondige studie naar de kwaliteiten van de BES. 
Dezee studie heeft het BES-onderzoek indertijd in een stroomversnelling 
gebracht,, en het instrument op het niveau gebracht waar hij zich nu bevindt. 

Aartt Schene, mijn promotor, je bent jarenlang de voortrekker geweest van het 
BES-onderzoek.. Je hebt het concept van de BES bedacht en met name gewerkt 
aann de theoretische onderbouwing van het instrument. Ik heb mij in die 
periodee vooral gewijd aan de instrumentele, meettechnische en statistische 
kantenn van het onderzoek. Toen in de voorbereiding van het EPSILON 
onderzoekk werd besloten dat de BES Europa in zou gaan en gebruikt zou gaan 
wordenn in verschillende culturen, vond ik dat eigenlijk te vroeg. Ik maakte mij 
watt zorgen over de betrouwbaarheid en de validiteit van de BES, die naar mijn 
meningg nog onvoldoende waren onderzocht. Ook over de wijze van scoren 
hadd ik nog zo mijn bedenkingen. Toen ik in november "1996 onder de titel 'De 
legendee van Yggdrasil' (naar een stripboek in de reeks 'Storm' van Lawrence & 
Gosnell),, een notitie schreef, waarin ik voorstelde nog eens stil te staan bij de 
bruikbaarheidd en de validiteit van de BES, en te kijken of " wij inderdaad een 
mooii kindje hebben gebaard, of dat we blind van liefde zijn en een monster 
aanbiddenn ", deed je me de aanbieding er een proefschrift aan te wijden. Ik 
kreegg van jou de volledige beschikking over alle data en de vrije hand om de 
doorr mij benodigde analyses te verrichten. Het feit dat dit proefschrift hier nu 
ligt,, is ook om andere redenen voor een groot deel aan jou te danken. Je 
blijvendee betrokkenheid bij het onderwerp, je kritische maar stimulerende 
opmerkingen,, je soms broodnodige strengheid om mij weer eens over een 
doodd punt heen te helpen, maar ook je waardering voor mijn werk, zijn van 
eenn onschatbare waarde geweest. En dat alles ingebed in een wederzijds 
gevoell van vriendschap en genegenheid, gevormd door 12 jaar nauwe 
samenwerking.. Aart, bedankt voor die jaren. 

Maartenn Koeter, mijn co-promotor, ik wil je in de eerste plaats bedanken voor je 
methodologischee inbreng en scherpe observaties, die er mede voor hebben 
gezorgdd dat het me is gelukt om (voorlopig) vier van de vijf in dit proefschrift 
opgenomenn artikelen bij gerenommeerde tijdschriften geplaatst te krijgen. Je 
werdd daarbij gekenmerkt door een zeer eigen wijze van optreden. Ten eerste 
goldd als randvoorwaarde dat er bij de bespreking van een conceptartikel op 
eenn van de 'Maartenmiddagen' koekjes of nootjes aanwezig waren, anders 
werdd het niks. Vervolgens begon je je commentaar dan steevast met de 
openingszin:: "Je hebt een probleem, want....". Meestal bleken dat dan tien 
problemenn te zijn, die allemaal op het eerste gezicht volslagen onoplosbaar 
leken.. Werd er wel een oplossing gevonden, dan leverde deze in veel gevallen 
weerr een reeks nieuwe problemen op. En als ik dan volledig van de kaart en 
hevigg zwetend de handdoek in de ring dreigde te gooien, kwam je me altijd 
weerr te hulp en bleken die problemen uiteindelijk wel mee te vallen: "Nou ja, ik 
noemm het maar, je moet maar kijken wat je ermee doet". Het leidde er 
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uiteindelijkk wel toe dat we met elkaar de maximaal haalbare kwaliteit 
bereikten.. Ik wil je verder ook nog bedanken voor het feit dat je het mij mogelijk 
hebtt gemaakt een baan te accepteren bij mijn huidige werkgever, het Trimbos-
instituut.. Toen ik die baan kreeg aangeboden, werkte ik voor je aan een project 
opp het AIAR, een project dat ik had overgenomen van een ander, onder de 
uitdrukkelijkee belofte het onderzoek af te maken. Ik voelde mij gebonden aan 
dezee afspraak en wees het aanbod van het Trimbos-instituut af. Toen je hiervan 
hoorde,, verklaarde je mij voor gek en hoewel mijn vertrek jou voor nieuwe 
problemenn stelde, stond je er op dat ik de baan zou accepteren. Maarten, je 
bentt een groot mens. 

Ikk wil het Trimbos-instituut, en met name John Wennink, bedanken voor de 
steunn die ik het afgelopen jaar heb gehad bij het afronden van mijn 
proefschrift.. De dag in de week die ik mocht gebruiken om aan mijn 
manuscriptt te werken, heb ik als zeer stimulerend ervaren. Het heeft me nét 
datt laatste zetje gegeven. Daarnaast heeft de financiële bijdrage van het 
Trimbos-instituutt in de drukkosten ervoor gezorgd dat ik mijn proefschrift in een 
aanzienlijkee oplage heb kunnen laten drukken en hem onder een breed 
publiekk heb kunnen verspreiden. Mijn dank hiervoor. 

Ikk heb door de jaren heen ervaren hoe belangrijk collega's zijn. Het is erg 
prettigg als je goed kunt samenwerken, als je zonder beperkingen te voelen 
eikaarss werk kunt bespreken, en als je kunt helpen daar waar nodig is. 
Daarnaastt vind ik het absoluut noodzakelijk dat je ook gewoon een beetje pret 
mett elkaar kunt hebben. Ik moet zeggen dat ik het op dit gebied altijd getroffen 
heb,, en nog steeds tref. Had ik op het AZU de 'Vier Musketiers' en op het AMC 
'Dee Gang' (laat deze gang zijn gang maar gaan), op het Trimbos-instituut is het 
tegenwoordigg de 'Kruidvatbrigade'. Ook in dit geval is het ondoenlijk om 
iedereenn te noemen, maar een paar mensen wil ik er toch uitlichten. 

Tenn eerste mijn oude AZU-vrienden Helma van Baaren, Wil Meuldijk en Peter 
vann Drunen (en Aart natuurlijk), die ik nog steeds tenminste één keer per jaar 
zie.. Sinds 1993 gaan we, bij wijze van reünie, jaarlijks met elkaar uit eten. We 
hebbenn hierbij inmiddels een vast ritueel gekregen. Een onderdeel hiervan is 
hett nemen van de traditionele foto aan de rijk gevulde tafel, een taak voor 
Helma,, onze nog steeds onvervangbare secretaresse. Op deze wijze ben ik in 
hett bezit gekomen van een serie foto's die onveranderlijk zijn in sfeer en soms 
ookk in locatie, en waarop alleen de hoofden ouder worden. Een serie (mensen) 
omm te koesteren. 

Ookk mijn collega's van 'De Gang' wil ik hierbij nog eens bedanken voor een 
fijnee tijd, zowel de harde kern (Yolanda Nijssen, Luuk Wouters, Barbara 
Schaeferr en Peter Daniels), als degenen die elders gehuisvest waren (Karin 
Meijerr en Chijs van Nieuwenhuizen). Ik weet nog goed hoe moeilijk ik het vond 
omm jullie in 2000 te verlaten, maar gelukkig hebben jullie er toen voor gezorgd 
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datt ik jullie nog dagelijks bij me heb. De collage die jullie voor mijn afscheid 
hebbenn gemaakt hangt op mijn kamer op het werk en ik krijg er vaak erg leuke 
opmerkingenn over. Bezoekers lijken aan te voelen dat die collage met liefde is 
gemaaktt Bedankt voor die fijne tijd. 

Mijnn speciale dank gaat uit naar Marianne Haages, mijn verbindingsvrouw op 
hett AMC ("Goedemorgen, Marianne Haages, secretaresse van professor 
Schene,, heeft u een ogenblikje? "). Vooral de laatste tijd, in de eindfase van 
mijnn proefschrift, de voorbereiding van de promotie zelf, en het achterhalen 
vann adressen, heb je me veel werk uit handen genomen. Daarnaast is het altijd 
leukk om je aan de telefoon te hebben, ook al word ik soms om de vijf minuten 
inn de wacht gezet. 

Ookk op het Trimbos-instituut ben ik met jullie, mijn collega's van O&B, weer met 
dee neus in de boter gevallen. Ook al behoren jullie niet zozeer tot het 'BE5-
tijdperk',, toch wil ik jullie hierbij bedanken voor jullie steun en interesse. In tijden 
vann promotiestress is er niets ontspannender dan met jullie in de lunchpauze 
hett lokale filiaal van het Kruidvat onveilig te maken. Het feit dat we daar nog 
steedss welkom zijn (en nog altijd met meer dan twee tegelijk binnen mogen), 
komtt natuurlijk vooral omdat we gezamenlijk goed zijn voor zo'n tien kilo drop 
perr week. Mijn speciale dank gaat uit naar Kathy Oskam. Hoewel je ziek thuis 
zatt met een kapotte rug, was je toch bereid de lay-out van mijn proefschrift 
voorr de leescommissie te verzorgen. 

Dee ontwikkeling van de BES heeft ook op internationale schaal plaatsgevonden. 
Aann al die collega's in het buitenland wil ik hierbij mijn dank en waardering 
overbrengen. . 

Zoalss in dit proefschrift ter sprake is gekomen, is de zorg voor mensen met een 
psychiatrischee stoornis vooral in handen van vrouwen. Teneinde zelf ook 
verzekerdd te zijn van goede zorg heb ik er dus voor gekozen vrouwelijke 
paranimfenn te nemen, en terecht, len van den Bergh, mijn oude 
studiegenoott en lieve vriendin, ik dank je voor je onmisbare hulp bij de 
voorbereidingg van de plechtigheid en de festiviteiten. Ik zie het als een kroon op 
onzee vriendschap, die nu al meer dan 25 jaar duurt. Lieve Marjolein van 
Wijngaarden,, mijn 'nichtje in de bagger', ook jou wil ik bedanken voor je hulp 
enn je steun bij alle voorbereidingen. Ooit hebben we het plan opgevat om 
allebeii op dezelfde dag te promoveren, jij 's ochtends en ik 's middags. En dan 
zoudenn we eikaars paranimf zijn Mijn deel van het plan is uitgekomen, jouw 
deell (nog) niet. Ik hoop dat ik ooit ook achter jóu mag staan. 

Tequila,, Annelies en Carolien, mijn eigen dames, ik wil jullie vooral bedanken 
voorr het feit dat jullie bestaan. Jullie zijn dat andere belangrijkste in mijn leven, 
all was dat misschien niet altijd te merken wanneer ik me weer eens in mijn 
kamertjee opsloot om te gaan werken. Een proefschrift schrijven is een eenzame 
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