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Dankwoord d 

Graagg wil ik hier een aantal mensen bedanken voor hun hulp en steun bij het tot stand 

komenn van dit proefschrift. 

Tenn eerste wil ik graag de patiënten die deelnamen aan het onderzoek bedanken voor hun me-

dewerking;; voor de niet geringe tijdsinvestering en voor het delen van hun ervaringen, 

Ookk wil ik de spv-ers, casemanagers, psychiaters en andere behandelaars van het AMC/ 

Dee Meren (Nienoord) en van de afdeling sociale psychiatrie van de RIAGG West Friesland 

bedankenn voor hun inzet bij het aanmelden van patiënten en het verschaffen van de beno-

digdee informatie. Jullie blijvende inzet, niet alleen voor dit project maar ook in verschillende 

navolgendee onderzoeksprojecten, waardeer ik enorm. 

Dann wil ik mijn promotor prof. dr. Aart Schene bedanken. Beste Aart, dank voor je vertrou-

wenn en voor de ruimte die je me hebt gegeven om binnen een project waarin al veel Vast 

stond',, toch mijn eigen weg te vinden. Dank ook voor je snelheid en nauwkeurigheid bij 

hett begeleiden van mijn 'schrijfsels'. Ik kon altijd op nauwgezet en deskundig commentaar 

rekenen,, wat nooit langer dan een dag of twee op zich liet wachten. Ook de productieve 

'brainstorm'-sessiess die j i j initieerde hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij het af-

schrijvenn van dit boekje. 

Dann mijn co-promotor Maarten Koeter: beste Maarten, bedankt voor het bewaken van de 

methodologischee en statistische kwaliteit van de studie. Met je kritische vragen dwong je tot 

dee nodige reflectie, Natuurlijk was j i j ook degene die er regelmatig op moest wijzen wanneer 

eenn analyse toch niet helemaal goed was uitgevoerd dan wel dat j i j een manier zag om het 

'nogg net iets mooier' te doen. Je was dan echter altijd bereid mee te denken over die 'nog 

bril jantere'' oplossing, vergezeld gaand van de broodnodige relativerende opmerkingen. 

Dee andere leden van de promotiecomissie, prof. dr. P. Hodiamont, prof. dr. N. Klazinga, 

prof.. dr. D. Wiersma, prof. dr. G. Schippers en dr. L. de Haan wil ik dank zeggen voor het 

beoordelenn van mijn proefschrift. 

Dann wil ik graag de begeleidingscomissie bedanken. Deze bestond uit Marcel Monden, 

destijdss psychiater bij de RIAGG West Friesland, Judith Meijer, destijds manager bedrijfs-

voeringg bij het AMC/De Meren en Marga Ouwehand, vertegenwoordiger van ANOIKSIS (de 

patiëntenverenigingg voor mensen met schizofrenie). Jullie hebben gedurende de eerste jaren 

vann het project meegedacht over de inhoud en uitvoering van het onderzoek. Dank voor 

julliee betrokkenheid, jullie (opbouwend) kritische vragen en voor het herhaaldelijk onder 

dee aandacht brengen van dit project binnen de teams. 

Dee leden van de ENMESH groep, prof. dr. G. Thornicroft, prof. dr. M. Tansella, prof. dr. 

G.L.. Vasquez-Barquero, dr, H.C. Knudsen en prof. dr. Th. Becker wil ik bedanken voor het 

terr beschikking stellen van data en het meeschrijven aan een van de deelstudies van dit 

proefschrift. . 

Ookk prof. dr. Mirjam Sprangers wil ik bedanken voor haar bijdrage aan één van de deel-

studiess van dit proefschrift. Dank voor de prettige samenwerking en de zinvolle discussies 

overr het lastige terrein van het meten van 'kwaliteit van leven'. 



Verschillendee mensen hebben in het kader van hun stage, werkstuk of werk(ervarings)plek 

eenn belangrijke bijdrage geleverd aan de uitvoering van het onderzoek: Thijs Janbroes, 

Sjoukjee Sinke, Sanne de Bree, Adeline Bertrand, Patricia Peek en Laura Kramer. Dank voor 

jull iee inzet en enthousiasme; jullie hebben me op veel goede ideeën gebracht tijdens onze 

discussiess over de inhoud en de praktische zaken van het onderzoek. 

Béé Poolman wil ik bedanken voor alle (deskundige en creatieve) hulp bij de lay-out, het 

mooii maken van dit boekje. 

Jeann Paul Yska, dank voor de prachtige foto op de omslag van dit boekje. 
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Dann mijn collega's binnen de afdeling psychiatrie: in zes jaar zijn er veel collega's geweest 

wienss betrokkenheid en gezelschap ik erg heb gewaardeerd. Ik wil een paar mensen hier 

mett name noemen. Barbara Schaefer, Jolanda Nijssen en Jiska Wolthaus: dank voor de 

leukee samenwerking, de gezelligheid, het meedenken met het onderzoek, de broodnodige 

relativering,, en jull ie betrokkenheid (ook in de minder leuke periodes). Marianne Haages, 

dankk voor je niet aflatende bereidheid om wat dan ook te doen de afgelopen zes jaar; als 

j i jj iets regelt komt het gewoon altijd goed. 

Bobb van Wijngaarden: dank voor de prettige samenwerking en de enthousiasmerende wijze 

waaropp je me hebt ingewerkt toen ik bij het AMC kwam werken. Erg jammer dat we niet 

nogg wat langer konden samenwerken. 

Luukk Wouters, bedankt voor je hulp bij de analyses en voor je relativerende humor bij deze 

serieuzee zaken. Peter Daniels, dank voor je hulp en voor de gezellige discussies en koppen 

koffie,, vaak juist op momenten waarop ik weer eens aan mijn pc dreigde vast te plakken. 

Emilee Barkhof, Ria Lenior, mijn 'buurvrouw' Claudi Bockting, Anja Lok, Annemarie Fouwels, 

collega'ss van de 'psychotraumagroep' en onderzoekers van de Adolescentenkliniek en 'Stem-

mingsstoornissen':: dank voor jullie betrokkenheid, jull ie support en adviezen. 

Lievee oma, aan jou draag ik dit proefschrift op. Je hebt het hele 'proces' vanaf de zijlijn 

nauwlettendd gevolgd. Nu is het geschreven in het Engels en zijn de lettertjes ook nog eens 

tee klein, dus er zit niets anders op dan dat ik het voor je kom vertalen... 

Mijnn lieve vriendinnen en vrienden, dank voor jullie onvoorwaardelijke vriendschap, betrok-

kenheid,, aanmoediging en adviezen (ook wanneer ik ze weer eens niet wilde aannemen). 

Dankk voor jullie geduld bij afgezegde afspraken omdat er weer 'gewerkt' moest worden. 

Beterschapp beloven is meestal niet erg zinvoi, maar toch: ik zie ernaar uit om veel leuke 

dingenn te gaan doen samen de komende t i jd. 

Mijnn parafimfen: Martijn Kikkert, dankjewel voorde leuke samenwerking tijdens het'QUA-

TRO-project',, voor je betrokkenheid en humor en de broodnodige tafel tennis/voetbalmo-

menten.. Fijn dat dat je als paranimf naast me wilt staan. 

Enn last but not least: mijn andere paranimf. Lieve Joke, dat j i j mijn paranimf bent was 

vanzelfsprekendd omdat het symbolisch is voor de manier waarop je als zus naast me staat 

enn hebt gestaan. Dankjewel voor je onvoorwaardelijke vriendschap. Ik leer veel van je en 

hoopp dat nog lang te blijven doen. Ik zou me geen betere zus kunnen wensen. 


