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Dankwoord Dankwoord 

DANKWOORD D 

Langee tijd heb ik ernaar uitgekeken het dankwoord van mijn proefschrift te mogen schrijven. Niet 
alleenn omdat dit het einde van het schrijfproces zou betekenen, maar met name om nu eens iedereen 
diee een directe of indirecte rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van dit proefschrift met naam 
tee kunnen noemen. Nu ben ik zover en weet ik niet goed waar ik moet beginnen. Bovendien zie ik 
inn dat het echt niet gaat lukken alle namen te noemen van mensen die een bijdrage hebben geleverd. 
Datt is jammer. Vandaar dat ik begin met iedereen te bedanken die interesse heeft getoond in mijn 
onderzoekk en mij gesteund of geholpen heeft. 

Inn het bijzonder wil ik mijn promotores Gerard Schippers en Gijs Bleijenberg en co-promotor Hub 
Wollersheimm hartelijk bedanken. Jullie vormden het brein achter het onderzoeksvoorstel dat de 
basiss vormde voor dit proefschrift. De samenwerking met julli e werd gekenmerkt door een 
interessantee en uitdagende mix van expertise in de verslavingszorg, medische psychologie, interne 
geneeskundee en kwaliteitszorg. Gerard, vanuit het Amsterdam Institute for Addiction Research was 
jee een drijvende kracht achter het onderzoek. Ik kon met mijn vele vragen altijd bij je terecht en op 
dee momenten dat het minder ging, wist je me steeds weer te stimuleren om door te gaan. Stuk voor 
stukk hebben we de commentaren van reviewers doorgeworsteld. Bedankt voor het geduld datje 
daarbijj  had. Ook je begeleiding bij het uitvoeren van de Doorlichting Voorlichting Alcoholgebruik 
hebb ik zeer leerzaam en prettig gevonden. Gijs, je hebt mij kennis laten maken met de medische 
psychologiee en medisch onverklaarbare klachten. Jouw kritische vragen en waardevolle adviezen 
tenn aanzien van het onderzoek, de artikelen en het proefschrift hebben heb ik zeer gewaardeerd. 
Hub,, ji j hebt me letterlijk en figuurlijk wegwijs gemaakt op de polikliniek Algemeen Interne 
Geneeskunde.. Door jouw enthousiasme en betrokkenheid bij het onderzoek wist je internisten en 
verpleegkundigenn te overtuigen van het belang van mijn onderzoek en de uitvoer ervan op de 
polikliniekk mogelijk te maken. Met daadkracht, doelgericht en verbazingwekkend snel kreeg ji j de 
zakenn geregeld of werden artikelen van jouw commentaar voorzien. Daar kan ik nog wat van leren. 

Voorr de dataverzameling zijn de patiënten en medewerkers van de polikliniek Algemeen Interne 
Geneeskundee onmisbaar geweest. Ik wil alle patiënten die deelgenomen hebben aan de alcohol- of 
leefstijlstudiee bedanken. Als zij er geen tijd in hadden gestoken en niet zo openhartig waren geweest 
overr hun leefstijl, was dit proefschrift nooit tot stand gekomen. Ook alle verpleegkundigen, arts-
assistentenn en internisten wil ik bedanken voor hun inzet tijdens mijn onderzoek. In het bijzonder 
Lammyy Elving en Bas Bredie voor hun betrokkenheid en enthousiasme voor het onderzoek en hun 
bijdragee aan artikelen in dit proefschrift. Ook bij het secretariaat, het hulparchief en de mensen van 
dee administratie kon ik altijd met vragen terecht. Bedankt Post Blauw. 

Err zijn nog enkele mensen die een belangrijke bijdrage aan de dataverzameling geleverd en die ik 
graagg wil bedanken. Ria ter Winkel, voor haar uitgebreide uitleg van de gecomputeriseerde afname 
vann de vragenlijst. Carla Verweij voor het uitvoeren van de CDT en GGT bepalingen. Wendy van 
Zomerenn voor de dataverzameling van de leefstijlstudie. Ellen Peters voor de dataverzameling, de 
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uitwerkingg van de leefstijlinterventies en haar bijdrage aan een van de artikelen. Tamara Verstegen, 
Mirjamm van Rees, Liesbeth Vinkers en Amke Hiemstra voor de uitvoer van de Doorlichting 
Voorlichtingg Alcoholgebruik. 

Verderr heb ik het geluk gehad eerst bij Harrie en daarna bij Evertine en Evelien op de kamer te 
komen.. Jullie waren geweldige kamergenoten. 

Ditt brengt mij bij het Amsterdam Institute for Addiction Research. Hoewel ik niet heel veel tijd 
doorgebrachtt heb op het AIAR zelf, kwam ik er altijd erg graag. Ik had er de kans met collega's 
ideeënn uit te wisselen, bleef op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de verslavingszorg en 
vondd er ook veel gezelligheid. Ik wil hiervoor alle medewerkers die het AIAR reeds verlaten 
hebbenn en nog bij het AIAR werken hartelijk bedanken. In het bijzonder Maarten Koeter voor zijn 
statischee hulp, Wim van den Brink voor zijn waardevolle adviezen en Bep de Lange voor haar hulp 
bijj  voor de voorbereidingen van dit proefschrift en de promotie. 

Ikk wil ook een aantal (ex-)promovendi bedanken voor hun praktische adviezen en emotionele steun 
bijj  het uitvoeren van mijn promotie onderzoek. Allereerst de promovendi die deelgenomen hebben 
aann de diverse promovendi overlegs op het AIAR. Ik bezocht de overlegs graag en heb veel geleerd 
vann de levendige discussies. In de tweede plaats wil ik de promovendi noemen die ik ontmoet heb 
bijj  de bijeenkomsten van de onderzoekschool Experimentele Psychopathologie. Jannet en Judith, ik 
wass altijd erg blij als julli e ook weer op de deelname lijst stonden. 

Bestee vrienden en vriendinnen, (ex-)huisgenootjes en trainingsmaatjes. Bedankt voor julli e steun, 
interessee en betrokkenheid. Als ik niet af en toe mijn ei bij julli e kwijt had gekund, was ik 
waarschijnlijkk nooit zo ver gekomen. Een gezellige training of flinke wandeling en een avondje 
stappenn of bijkletsen bij een lekkere maaltijd zijn leuke vormen van ontspanning. Ernest, mijn 
computerr was bij jou in goede handen. Laura en Marian, bedankt voor julli e hulp bij het corrigeren 
vann mijn proefschrift. Ursula en Edith, ik ben blij dat julli e de bijzondere rol van paranimf willen 
vervullen. . 

Paul,, Joyce, Judith en Bart, bedankt voor julli e bemoedigende woorden, mailtjes, kaartjes en niet 
aflatendee interesse. Isa, Karel en Selma, ik ben blij dat ik julli e tante ben. Tot slot wil ik mijn ouders 
bedanken.. Lieve pa en ma, ik heb mijn proefschrift aan julli e opgedragen. Dat is het minste wat ik 
konn doen om julli e te bedanken voor alles wat julli e voor mij gedaan hebben. 
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