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Dankwoord d 
Promoverenn is een paradoxale activiteit. Het is enerzijds een zeer eenzame bezigheid 
enn anderzijds een nauwe samenwerking met heel veel mensen. Zonder hen en hun 
ondersteuningg zou een proefschrift nooit tot stand kunnen komen. Eén persoon heeft de eer 
tee mogen promoveren, maar het proefschrift is het product van een intensief teamwork en 
hett steunend netwerk eromheen. Voor mij was het een heel bijzondere belevenis om dit te 
mogenn ervaren. Ik wil dan ook op deze plaats eenieder die op enigerlei wijze heeft 
bijgedragenn aan het totstandkomen van dit proefschrift van harte danken. 
Daarnaastt wil ik een aantal personen in het bijzonder danken. 

Opp de eerste plaats wil ik alle patiënten danken die hun vertrouwen aan ons onderzoeksteam 
hebbenn gegeven en bereid waren zelfs grote afstanden te overbruggen om aan het onderzoek 
deell  te nemen. Zij hebben een belangrijke bijdrage voor de wetenschap geleverd en ik 
hoopp dat de bevindingen van het onderzoek verdere inzichten zullen opleveren waarvan 
borderlinee patiënten in de toekomst baat zullen hebben. 

WouterWouter van Ewijk, je haalde mij terug naar het Psychiatrisch Centrum Vogelenzang, later 
Dee Geestgronden IGGZ, en bood mij de unieke kans mijn onderzoeksideeën, die niet in de 
traditionelee onderzoekslijnen van academische ziekenhuizen pasten, op De Geestgronden 
tee verwezenlijken. Je hebt niet alleen een belangrijke initiërende en later faciliterende rol 
gespeeld,, maar je hebt je ook actief bij de fondsenwerving ingezet. 

WillemWillem van Tilburg, je was de Nestor van mijn promotieonderzoek, je hebt mij geholpen 
mijnn onderzoeksvragen te operationaliseren en je hebt mij ondersteund bij het ontwikkelen 
vann een netwerk. Je bracht mij in contact met andere onderzoekers en introduceerde mij bij 
dee NWO werkgemeenschap psychiatrie, van welke ik later secretaris mocht zijn. 
Belangelooss beschouwde je het als je taak mij met mijn vraagstellingen bij de juiste 
begeleiderss (promotoren) terecht te laten komen. 

WimWim van den Brink, je werd mijn eerste promotor, ik had mij geen betere kunnen voorstellen. 
Jouww aanhoudend enthousiasme, je deskundigheid en je snelle en waardevolle correctie 
vann de manuscripten en je bereikbaarheid waren ongelofelijk stimulerend, inspirerend, 
leerzaamm en steunend. Als het nodig was, was je er en kon ik op je bouwen. In de tijden 
vann het schrijven van artikelen hadden wij af en toe op zondagavond telefonisch overleg, 
watt ook altijd een gezellige component had en waarbij van alles en nog wat de revue 
passeerde.. Ik zal deze telefoongesprekjes op zondagavond missen. 

HansHans den Boer en Herman Westenberg, julli e waren intensief betrokken en hebben mij zeer 
geholpenn bij de eerste studie naar de functie van het serotonerge systeem bij borderline 
patiënten.. Jullie hebben mij niet alleen een blauwdruk voor het schrijven van een onderzoeks-
protocoll  ter beschikking gesteld wat mij veel tijd bespaarde, maar ook het stofje m-CPP 
voorr de provocatietesten. Ook hebben julli e de m-CPP bloedplasmaconcentraties in Utrecht 
voorr mij laten uit voeren. Het schrijven van gezamenlijke artikelen heb ik als zeer 
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inspirerendd ervaren. Inmiddels hebben zich nieuwe projecten aangediend, waardoor een 
nieuwee samenwerking met jou, Herman, tot stand is gekomen. 

RonRon de Kloet, je kwam er in een latere fase bij. omdat ik na het serotonerge systeem de 
hypothalamus-hypofyse-bijnierr as bij borderline patiënten wilde onderzoeken en je werd 
mijnn tweede promotor. Je introduceerde mij in de complexiteit van de neuroendocrinologie 
vann stress. Ik heb veel van je vermogen om ingewikkelde materie in te kaderen en op een 
eenvoudigee manier te presenteren geleerd. Je snelle en constructieve feedback op mijn 
manuscriptenn was inspirerend en stimulerend, waarbij je persoonlijke betrokkenheid zeer 
steunendd werkte. Dit laatste uitte zich in kleine, maar wel belangrijke gestes zoals een 
e-mailtjee met de inhoud: 'Thomas, lange radiostilte. Gaat het goed met je? Laat wat van je 
horen". . 

Dee leden van de leescommissie, de hoogleraren Gersons, Joéls, van Praag, Schwaab, van 
Tilburgg en Zitman dank ik voor het beoordelen van het proefschrift. 

RichardRichard van Dyck, slechts korte tijd was het mij gegund om als jouw adjunct sectorhoofd 
deeltijdd te mogen fungeren. Maar je hebt het mogelijk gemaakt dat ik ondanks alle 
reorganisatieturbulentiess mijn proefschrift kon afmaken. 

JaapJaap Goekoop, na de serotonine studie werd je een sparring partner, was je betrokken bij 
dee ontwikkeling van de stress-as studie en heb ik veel van je mogen leren. Ook was je de 
initiatorr van het cortisolclubje met Roel de Rijk, Karel Bemelmans, Jolanda Schouten, 
Jokee Schouten en Remco de Winter. De kritische vragen en discussies gaven weer energie. 
Ookk ben ik Jaap en Roel zeer erkentelijk dat de cortisolanalyses in het klinisch chemisch 
laboratoriumm van Endegeest konden plaatsvinden en Joke Schouten geldt mijn dank voor 
dee uitvoering van deze analyses. 

NelNel Draijer, je hebt de interviewers van mijn onderzoek getraind in het afnemen van het 
doorr jou ontwikkelde trauma-interview. Vele inspirerende gesprekken volgden en ons 
contactt wordt inmiddels gekarakteriseerd door vriendschappelijke genegenheid. Ik ben blij 
mett je adviezen en het perspectief op een intensievere samenwerking in de toekomst. 

JorienJorien Lokker, mijn "research nurse" en paranimf, je hebt alle onderzoeksactiviteiten rond 
dee patiënten op het medisch centrum gecoördineerd en de provocatietesten met enorme 
toewijdingg voor de patiënten uitgevoerd. Ze voelden zich veilig bij jou en ze liepen met je 
weg.. Ik loop ook met je weg. De toewijding gold niet alleen de patiënten, maar het hele 
onderzoek.. Je was een van de steunpilaren op wie ik altijd kon bouwen. Zelfs in voor jou 
zeerr moeilijke tijden van reorganisaties van je werkplek en de ziekte van Arthur zorgde je 
ervoorr dat je er was voor ons onderzoek. Dank je wel. 

RiëttaRiëtta Obering, oude vriendin en paranimf, Je was een reddende Engel in tijd van nood 
toenn ik midden in het onderzoek zonder secretariële ondersteuning zat en te weinig 
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interviewerss had om een groot aantal nieuwe patiënten in het onderzoek in te laten stromen. 
Jee hielp mij aan een nieuwe coördinatrice voor het onderzoek, je zorgde voor meer en zeer 
capabelee interviewers en je deed zelf mee. Je hebt enorm veel werk voor het onderzoek 
verzet,, patiënten geïnterviewd en door het onderzoek begeleid. 

LuukLuuk Wouters, jou wil ik hartelijk danken voor je enorme inzet en de geboden kwaliteit bij 
dee statistische analyse van de complexe data van de farmacologische en de stress-as studie. 

MieiMiei Gans, als opleider moest je ook aan onderzoek doen, een SRC-eis. Daar zat je dan, 
opgescheeptt met zo'n biologisch onderzoek. Maar niets was je gek genoeg, zelfs geen 
herscoringsoefeningenn van videobanden met SCID-interviews op een vrije zaterdag of 
'ss avonds. Je was van het eerste begin tot aan het einde bij mijn onderzoek betrokken, je 
hebtt diagnostische interviews afgenomen en patiënten begeleid. Echter, je bent voor mij 
mett name een enorme morele steun geweest. Je hebt me over menig dieptepunt heen 
geholpenn met je psychoanalytisch, empathisch confronterende en je onuitputtelijke humor, 
doorspektee peptalks. 

EliseElise Ruys en Saskia Janssen, voordat julli e diagnostische interviews gingen afnemen en 
patiëntenn begeleidden, hebben wij voor de stress-as studie aan een scoring van de mate 
vann traumatisering gewerkt. Wij zijn er echter niet in geslaagd om tot een cumulatieve 
traumascoree te komen. Maar het was wel heel erg leuk. 

Inn de verschillende studies hebben veel collega's tijd vrij gemaakt om diverse 
diagnostischee interviews af te nemen en ook ten dele patiënten tijdens het onderzoek te 
begeleiden.. Mijn dank geldt Roxanne Vernimmen, Elsbeth de Ruijter, Richard van Dijk, 
HermanHerman Rose, Floor Wiedijk , Paulien Nesselaar, Jan Bogers, Lizelotte Vos, Jan van Zaane, 
SaskiaSaskia Janssen, EUse Ruys, Wijtske Kijlstra, Sabine Raams, Karen Konijn en Jasper van Marie. 

AnneAnne mie Monen, Bianca Sommeling en Marga Wierikx, julli e hebben in vakantietijden 
Jorienn Lokker vervangen en daarmee voor continuïteit van de provocatietesten gezorgd, 
waarvoorr mijn dank. 

Dee secretariële ondersteuning en coördinatie van een dergelijk onderzoek is essentieel. 
MaartenMaarten Roggeveen, je heb heel in het begin van het onderzoek met veel toewijding en 
betrokkenheidd geholpen de scoringsformulieren voor de Patient Record Forms te 
ontwerpenn en het draaiboek getypt. Toen je het centraal secretariaat verliet, zorgde je 
ervoorr datje opvolgster Vera Slot van de noodzaak doordrongen was om mijn onderzoek 
tee ondersteunen. Ook jij , Vera, hebt met de voor jou zo eigen betrokkenheid veel werk 
voorr het onderzoek verzet en ook later, waar mogelijk, nog ondersteuning geboden. 
Toenn de secretariële en coördinatietaken steeds meer tijd eisten, nam Ja re a van Unnik het 
onderzoekssecretariaatt over. Jarka, wij hebben jarenlang goed samen gewerkt. Je hebt mij 
bijj  mijn taken als secretaris van de NWO werkgemeenschap psychiatrie ondersteund, het 
onderzoekk gecoördineerd en geholpen de stress-as studie op te zetten. Toen je beslootje te 
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verzelfstandigenn als tolk eindigde jammer genoeg onze samenwerking. 
Inn de overbruggingstijd tot ik een nieuwe coördinator gevonden had, werd ik ondersteund 
doorr Sonja Stevens, Andrea Quist, Inge de Jong, Lucienne van Leeuwen en Riet Flink, 
waarvoorr mijn hartelijke dank. Karine Zuidgeest nam vervolgens de coördinatie op zich. 
Karine,Karine, naast je werk als beleidspsychologe van het wegloophuis in Amsterdam runde je 
hethet onderzoek en deed je ook nog diagnostische interviews en patiëntencontacten. In de 
eindfasee droeg je de coördinatie aan Marga Wierikx over. Marga, je hebt het onderzoek tot 
hethet einde gecoördineerd en ook nog samen met Yvonne Berkhuizen de data ingevoerd. 
VeroniqueVeronique van der Griend, je hebt de invoering van alle patiëntgegevens en de afspraken 
voorr je rekening genomen en ik mocht van jouw uitstekend Engels profiteren voor de 
correctiee van Engelse tekst. Manneke van Eijk, je hebt mij erg geholpen met het vele 
perfectee kopieerwerk dat je voor het onderzoek hebt verricht. 

YvonneYvonne Pootjes en Piet van der Plas, julli e stonden altijd klaar om infusen in te brengen 
bijj  de patiënten voor de provocatietesten. Hortense Rijnders, Irene van der Snee, Dini 
Bulterman,Bulterman, Corry Anne de Boer, Caroline Blans en Elly de Vreugt, julli e hebben de 
bloedmonsterss na afname deskundig verwerkt voor de hormoonanalyses. Mijn dank geldt 
hierr bijzonder Anjo Kruysman voor de coördinatie van de laboratoriumwerkzaamheden 
rondd het onderzoek en het aanschaffen van een alarm bij stroomstoring van de diepvries 
mett de bloedmonsters. Martin Herruer en Hans Kerhoffah hoofden van het laboratorium 
vann het Spaarneziekenhuis dank ik julli e voor alle ondersteuning en de goedkope analyses 
vann prolactine, Cortisol en ACTH. 

ArieArie Berg en later Joke Dautzenberg, julli e hebben mij als PR-functionarissen geholpen 
mett het maken van informatiemateriaal voor het onderzoek en geadviseerd bij het omgaan 
mett de pers. 

CarolineCaroline Bauer en Marja Topper julli e hebben mij veel en vindingrijk geholpen bij het 
opzoekenn van literatuur en het bestellen van artikelen. 

PeterPeter Hermans en mijn collega'.-. Jos de Jonghe, Thea Maaskant, Kathelijn Staverman, 
BelindaBelinda Kersten, Bert van der W?//van de dienst Onderzoek en Ontwikkeling, ik dank 
julli ee voor de collegialiteit en de gezellige tijd. Arnold Goedhard en Ad Scheepmaker, 
ikk ben julli e erkentelijk voor de geboden ondersteuning bij de statistische analyses van de 
serotoninestudie.. Nicole van Alkemade, je hebt mij waardevolle ondersteuning geboden bij 
dee subsidieaanvragen en de terugrapportages. 

AndreAndre van Bentum, je hebt computerprogramma's voor het onderzoek geschreven om 
kostbaree tijd bij de uitwerking van de scoring van interviews te besparen en de administratie 
enn communicatie rond het onderzoek te vergemakkelijken. 

Ookk dank ik de medewerkers van de Etta Palmstraat en de Mathilde Wibautstraat die af 
enn toe met geduld mijn verstrooidheid moesten verdragen en erom konden lachen. In het 
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bijzonderr wil ik Sacha van Boxtel, Susan Dikken, Ria de Groot, Theo Schrijvers en mijn 
duaall  management partners Hans Groot en Heleen Visser danken. Wij hadden een 
fantastischee samenwerking en julli e hebben mij ontzien in bijzonder drukke fasen van het 
onderzoekk en mij daarmee ook moreel gesteund. Anja Baart, Martin de Heer en Elsa de 
Winter,Winter, julli e hebben het mogelijk gemaakt dat Warner Timmerman mij tijdens een 
schrijff  verlof kon waarnemen. Jou, Warner wil ik zeer bedanken datje mijn psychiatertaken 
opp de Etta Palmstraat hebt waargenomen, waardoor ik aan de analyses van de data kon 
werkenn en een artikel kon schrijven. 
Mij nn dank geldt ook mijn collega's, Liesbeth Bijl, Ytha Bijlstra, Atie Hoornweg, Yael van 
DroogeDrooge en Arnould van Loon en de medewerkers van het Dercksen Centrum voor hun 
begripp in de laatste fase van het schrijven en Liesbeth de Kruif, Bianca Dekker, Nancy 
Zieljes,Zieljes, Sharita Ketawaru en Mike Bastiaans voor af en toe wat secretariële hulp bij het 
afwerkenn van de laatste lootjes. 

HermanHerman Harms, Henk Sauër, Jaap van de Stel, Johanna Assies en Bernet Elzinga, de 
gedachtewisselingenn met julli e waren leuk en inspirerend. Bernet, misschien komt er 
nogg eens wat van een gezamenlijk project. Eric Vermetten na een korte kennismaking in 
Neww Orleans ontstonden plannen voor een samenwerking die al snel haar beslag kregen. 
Ergg leuk. Stijn Tilanus bedankt voor je vriendschap, je praktische tips en ondersteuning 
alss ervaringsdeskundige. Bep de Lange ik dank jou voor je warme ondersteuning, je 
medelevenn en je kaarsjes in de AMC kapel, ze hebben hun werking gehad: het is gelukt. 

Verderr geldt mijn dank aan alle collega's van De Geestgronden en van andere instellingen 
diee hun patiënten naar het onderzoek hebben verwezen. 

Ikk dank ook al mijn vrienden en familie die ik in de laatste jaren schromelijk heb 
verwaarloosdd voor hun begrip. 

Lastt but not least, mijn lieve vrouw Mirjam en kinderen Alexander Jean-Paul en Beatrice. 
Eenn promotieonderzoek trekt een zware wissel op het gezinsleven. Jullie hadden in tijden 
vann stress een wat afwezige of prikkelbare vader. Mirjam, je hebt je best gedaan om mij 
enerzijdss te steunen in alle turbulenties die ook thuis voor de nodige onrust zorgden en 
anderzijdss mij bij het gezin te houden, zodat ik mijn vaderrol op verantwoorde wijze kon 
waarmakenn en de magnetiserende werking van het promotieonderzoek af en toe te weerstaan. 
Hett is je goed gelukt en het is er uiteindelijk toch nog van gekomen. 

Bedankt! ! 




