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DANKWOORD D 

Hett vervaardigen van een proefschrift lijk t dikwijls een eenzame bezigheid. Dat dit 
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suggestiess en de vaak felle discussies die ik met hen heb gevoerd. 

Dee leden van de begeleidingscommissie voor het wakend oog bij de voortgang van dit 

onderzoek. . 

ZorgOnderzoekk Nederland en het Ministerie van VWS (destijds WVC) voor de financiering 
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Dee Matty Brand Stichting voor de financiering van het drukken en verzenden van dit 

proefschrift. . 

Dee medewerkers en ex-medewerkers van de Adolescentenkliniek voor hun flexibiliteit die 

dee behandelstudie, en daarmee de follow-up studie, mogelijk maakte. Van hen ken ik nog: 

Leoniee Berkhout, Marjon Elfrink, Wim Jansen, Michael Kendrick, Marijke Krikke, Pim 

Scholte,, Martin Stoelinga, Thecla Tieland en André te Winkel. 

Erikk Beyaert, Birgit Keeven, Christelle van der Meer, Erik Sikkens en Linda Thung voor 

hett uitvoeren van de interviews tijdens de eerste follow-up ronde. 

Saskiaa van Boheemen, Marloes Oudijn, Renée Puckett en Gertrude de Waard voor hun hulp 

bijj  de tweede follow-up ronde. 

Christinaa Pott en Linda Thung voor het scoren van de FMSS-banden. 

Lieuwee de Haan voor de herbeoordeling van recidiven ten behoeve van 

betrouwbaarheidsanalyses. . 

Peterr Daniels, Agatha Nap-Feitsma en Ria Overwater voor de 'biblio services'. 

Michaell  Kendrick, Joke Lenior, Myra Scholz-Heerspink en Al Wallace voor hun hulp met 

dee Engelse taal. 
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Mariannee Haages en Ester Verkooijen voor alle administratieve en praktische ondersteuning 

opp cruciale momenten van het promotietraject. 

Mij nn collega's en ex-collega's van het 'Adolescentenonderzoek', Therèse van Amelsvoort, 

Marionn van Bruggen, Hugo van Engelsdorp Gastelaars, Lieuwe de Haan, Jules Lavalaye, 

Dorienn Nieman, Bart Peters, Odette de Wilde en Jiska Wolthaus voor het prettig 

samenwerken. . 

Hugoo van Engelsdorp Gastelaars voor zijn hulp bij het inkorten van enkele Nederlandse 

teksten. . 

Guuss Hart, Hans Oosting en Wim Voorn voor het vele op statistisch gebied dat ik in het 

jaarr bij Medische Fysica heb geleerd en voor het 'reality checken' daarna. 

Karinn Meijer, Barbara Schaefer, Liesbeth Vogelezang en Luuk Wouters voor de steunrijke 

gesprekkenn die ik met hen had. 

Mij nn zusjes, Els en Joke, en mijn neefjes en nichtje, Tim, Lisanne en Steijn, voor hun 

immerr warm onthaal en hun betrokkenheid. 
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