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Dankwoord d 

Dankwoord d 

Hierr is ie dan, het boekje is eindelijk af. Als eerste wil ik mijn ouders bedanken, want wie had dat 
gedacht?? Vast niet die leerkrachten die zich met mijn hardnekkige schrijf en leesprobleem geen 
raadd wisten. Paps en mams, ik ben zo blij dat jullie altijd in mij hebben geloofd en mij door dik en 
dunn hebben gesteund. Paps bedankt voor de woorden "trek het je niet aan, later schrijf je een 
boek"" en mams voor het motiveren om toch altijd te blijven schrijven (dan maar met fouten). Toen 
bleekk dat het toch een Engels proefschrift moest worden hoefde ik jou niets te zeggen, jij begreep 
echtt wat dit van mij zou vragen en dat gaf veel steun. Thanks! 

Vervolgenss wil ik Aart Schene, Maarten Koeter, Paul Emmelkamp en Luuk Wouters hartelijk 
bedankenn voor al hun deskundigheid. Aart, zonder jou was dit proefschrift er natuurlijk nooit 
gekomen.. Jij pakte in Nederland als eerste dit specifieke onderwerp op om er grootschalig 
onderzoekk naar te doen. Bedankt voor de vrijheid die ik kreeg om het mijn eigen onderzoek te 
maken.. Ik heb je overzicht over het geheel, en de snelheid en nauwkeurigheid van het bekijken 
vann mijn teksten zeer gewaardeerd. Maarten, ik heb altijd het idee gehad dat jij perfect aanvoelde 
hoeveell energie ik op een bepaald moment had. In goede tijden verliet ik ons overleg met 
duidelijkee kritische noten ('dat kan zo niet, dat moet anders') en in lastige tijden was er jouw 
bemoedigendee blik en dan kwam jij wel weer met één van je briljante 'straightforward' 
oplossingen.. Als psycholoog op de afdeling psychiatrie miste ik toch een beetje mijn 'roots' en ik 
waswas dan ook erg blij met de komst van Paul bij mijn project. Paul, vooral erg bedankt voor je 
positievee inslag, relativerend vermogen en het wegstrepen van de vele lappen tekst. Luuk, het 
verlichttee de frustratie enorm dat jij wist hoelang 'even' soms duurt in de zin '...dan draai je die 
analysess even...'. Verder bedankt voor het programmeerwerk en het overbrengen van veel 
kenniss (een dag met jou achter de computer was vaak leerzamer dan vele hoofdstukken 
doorploegenn in mijn studietijd). 

Natuurlijkk was dit onderzoek nooit mogelijk geweest zonder de medewerking van de vele 
personenn die mij aan mijn data hielpen; de basis van dit proefschrift. De cliënten die de vele 
vragenlijstenn invulden. De contactpersonen van alle GGZ-instellingen in Nederland door zich te 
latenn interviewen. De hulpverleners van de zes deelnemende instellingen (Altrecht, Emergis, 
Riaggg Rijnmond Noord West, GGZ Midden-Brabant, GGZ Drenthe, en Gelderse roos de Veluwe 
Vallei)) die de vragenlijsten (ondanks hun drukke agenda's) hebben ingevuld. Allen bedankt! Ook 
dee mensen van het secretariaat en de 'trekkers' binnen de bovengenoemde zes instellingen wil ik 
bedankenn voor de energie die zij stopten in het draaiend houden van het onderzoek en mij op de 
hoogtee houden van de tussentijdse ontwikkelingen. 

Alss het boekje dan af is moet het beoordeeld worden door een beoordelingscommissie. Ik wil de 
ledenn van deze commissie; prof. dr. P.J.E. Bindels, prof. dr. M.C.H. Donker, prof. dr. J.A. 
Swinkels,, prof. dr. R.W. Trijsburg en prof. dr. H. Vertommen, bedanken voor hun bereidheid het 
manuscriptt van het proefschrift kritisch te lezen en te beoordelen. 
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Nuu gaat het moeilijk worden, want naast de hierboven genoemde personen zijn er natuurlijk nog 
tall van mensen die tijdens mijn werkzaamheden aan dit proefschrift op één of andere manier, 
hetzijj inhoudelijk hetzij door motivatie, veelbetekenend voor mij zijn geweest; van vele 
(ex)collega'ss (o.a. Ingeborg Zeijlmans, Ria Lenior, Claudi Bockting, Chijs van Nieuwehuizen) tot 
'diee man zonder naam in de trein' die mij aansprak naar aanleiding van een artikel dat ik aan het 
lezenn was. Toch zijn er een aantal mensen die ik in het bijzonder wil bedanken. 

Mensenn van 'De Gang' {Bob van Wijngaarden, Peter Daniels, Ria Overwater, Yolanda Nijssen en 
Luukk Wouters) voor de hartelijke ontvangst en fijne tijd op het AMC. Nienke Tenney en Madeion 
Sijsenaar,, onder andere voor jullie gezelligheid, het vooruitzicht op het gouden mantelpakje, maar 
bovenall jullie verfrissende kijk op de soms treurige' werkelijkheid. Karin Meijer en Jiska 
Wolthaus,, voor het delen van het 'dat ken ik' gevoel, de theepauze en de nodige afleiding. 

Toenn ik startte met dit onderzoek heb ik veel prettige gesprekken gevoerd met professionals die 
mijj hielpen snel grip te krijgen op het onderwerp 'kortdurende behandelingen'. Allen bedankt! In 
hett bijzonder gaat mijn dank uit naar Nicky Hazewinkel, Henk Verburg en Roland Koel die veel 
hebbenn meegedacht tijdens het opzetten van het onderzoek. Verder wil ik Christel Schaefer, 
Pieterr Dingemanse en Barbara Makkinga bedanken voor het meewerken aan de data 
verzamelingg en Merijn v.d. Brink hiervoor in het bijzonder (het is prettig als iemand ook zo diep 
kann zuchten als er weer eens iemand van de 3000 serie moet worden gebeld of aangeschreven). 
Mariannee Haages wil ik bedanken voor de gezellige gesprekjes voor en na 'het overleg met de 
wijzee heren'. Marianne, het was gewoon heerlijk om in drukke tijden te horen 'dat zoek ik even uit' 
off 'dat heb ik al geregeld voor je'. Mijn huidige collega's van PZO (o.a. Sonya Resnick, Caro 
Hulshofff en Marij Duijsters) wil ik bedanken voor de prettige werksfeer waardoor het 's avonds 
thuiss werken veel makkelijker werd. Wim Gorissen, bedankt voor je flexibiliteit en de prettige en 
bemoedigendee gesprekken over het fenomeen 'promoveren' in het algemeen en mijn promoveren 
inn het bijzonder. 

Dann zijn er natuurlijk nog mijn twee paranimfen. Yolanda, gedurende het werken aan dit 
proefschriftt ben jij, met een korte tussenperiode, steeds mijn collega geweest en dat was en is 
eenn heus genot. Bedankt voor je kennis, rust en lieve woorden. Christel, hoewel je ook letterlijk je 
bijdragee hebt geleverd aan dit proefschrift wil ik je vooral bedanken voor het feit dat je mijn lieve 
zus(je)) bent. Daar staan we straks dan samen in de kerk, ik weet dat dat mij die extra steun zal 
geven. . 

Vervolgenss gaat mijn dank uit naar mijn lieve vrienden en (schoon)familie. Hoewel het 
waarschijnlijkk af en toe een raadsel voor hen is geweest waarmee ik nu eigenlijk bezig was, was 
daarr toch altijd hun warme belangstelling en steun. In het bijzonder wil ik Renée, Mineke en 
Franss bedanken voor al hun goede zorgen. 

Lastt but certainly not least wil ik mijn primaire steungroep bedanken. Wiljan, bedankt voor het 
lezen,, je geweldige humor in barre tijden en het er gewoon zijn. Jij, samen met Imme, Mica en 
Gibson,, zorgde voor dat heerlijke 'thuis gevoel' waardoor je je steeds weer realiseert waar het in 
hett leven echt om draait en dat geeft veel rust, inspiratie en positieve energie. Lieverds, dank 
julliee wel! 

156 6 


