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Dankwoord d 

Eenn woord van dank is op zijn plaats aan de vele mensen die hebben bijgedragen aan de 

totstandkomingg van dit proefschrift. Met veel respect denk ik terug aan alle vrouwen en 

mannenn die hebben meegedaan aan het onderzoek tijdens een kwetsbare periode van hun 

leven.. Dank voor het vertrouwen dat daar uit sprak. Mijn dank gaat ook uit naar alle 

medewerkerss van de Jellinek die hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend. De 

interviewerss ben ik zeer erkentelijk voor hun grote betrokkenheid, inzet en prettige 

samenwerking.. De leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het beoordelen van 

mijnn proefschrift. Daarnaast wil ik iedereen danken die belangstelling heeft getoond in de 

afgelopenn jaren. 

Tott enkele mensen wil ik hier een persoonlijk woord van dank richten. Mijn 

promotor,, Prof.dr. Wim van den Brink, en co-promotor, dr. Nel Draijer, ben ik meer dan 

erkentelijkk voor hun stimulans om dit proefschrift af te maken, het geschonken vertrouwen en 

dee geboden vrijheid van werken. Wim, het vertrouwen dat je al die jaren in mij stelde, je e 

enthousiasmee en aanmoedigingen op het juiste moment, je inspirerende begeleiding en je 

verdraagzaamheidd als het weer eens langer bleek te gaan duren zijn van grote waarde 

geweest.. Nel, ji j hebt mij halverwege de jaren tachtig geïntroduceerd in de wetenschappelijke 

wereld.. Je grote betrokkenheid en enthousiasme vormden de basis voor onze, inmiddels 

langdurigee samenwerking die voor mij zeer waardevol is. Je overdracht van kennis op het 

gebiedd van trauma-onderzoek en inspiratie door de jaren heen, en je zorg en steun zijn van 

essentieell  belang geweest bij de uitvoering van mijn promotieonderzoek. 

Daarnaastt wil ik dr. Tineke Hartgers apart noemen. Tineke, als projectleider van het 

AIAR-alcoholteamm heb je een belangrijke rol gespeeld in de opzet van mijn 

promotieonderzoek.. Ik wil je hartelijk danken voor je ondersteuning en je wetenschappelijke 

bijdrage. . 

Veell  dank ben ik verschuldigd aan mijn ex-collega's van het AIAR voor hun 

onmisbaree praktische bijdrage aan de studie, hun inzet en morele steun: Riet Aarsse, 

Josephinee Bakker, Thinka van der Heijden, Angela Holmes, Maarten Koeter, Hans 

Kronemeijer,, Roel Verheul en Pamela van der Weele. 
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Bepp de Lange wil ik bedanken voor de hartelijke ondersteuning, secretarieel en 

anderszins,, tijdens de laatste fase van dit promotieonderzoek. Bep, ik heb je grote 

betrokkenheidd bijzonder gewaardeerd, 

Mijnn zus Geertje wil ik vooral bedanken voor de opmaak van dit proefschrift. Geert, 

dankk voor je enorme inzet en hulp bij deze laatste loodjes. 

Verderr dank ik Marijke van der Tholen voor de altijd zeer snelle artikelen service; 

Hanss Heerema en Nicolien Gouwenberg voor de steun tijdens de voorbereiding van het 

drukken;; en de beide paranimfen Nicolien Gouwenberg en Josephine Scholten voor de steun 

tijdenss de voorbereidingen van mijn promotie. Gert Jan en mijn moeder, dank dat julli e altijd 

zijnn blijven geloven in de goede afloop van dit project. Gert Jan, bovenal dank voor je 

bewonderenswaardigee geduld. 


