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dankwoord

Bij het schrijven van dit proefschrift heb ik een team van geweldige (co)promotoren 
om me heen gehad: Wim, Wilma, Margreet en Ron. Alle vier zijn jullie wetenschappers 
van formaat met een enorme expertise, ik voel me bevoorrecht dat jullie mij in dit 
proces hebben begeleid. Wim, jouw onuitputtelijke kennis en enthousiasme vormen 
een fantastische mix en je hebt mij keer op keer het vertrouwen gegeven dat ik op 
weg was iets moois af te leveren. Wilma, jij keek met een frisse blik naar mijn stukken 
en kon daardoor feilloos aanwijzen waar ik een denkstap oversloeg of er onterecht 
van uitging dat iets algemene kennis was. Ron en Margreet, jullie vormden samen de 
perfecte combinatie. Waar Ron in zijn reacties (ook op afstand!) altijd het overzicht 
bewaarde en de zwakke plekken van een stuk helder kon weergeven, vulde Margreet 
dit aan met haar precieze blik zodat uiteindelijk alle puntjes op de i stonden. Bovendien 
was NEMESIS-2 er niet geweest zonder jullie tomeloze inzet. Ik heb de afgelopen jaren 
erg veel van jullie geleerd en ben jullie zeer dankbaar voor de kansen die jullie me 
gegeven hebben. 

Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar de 6.646 deelnemers van NEMESIS-2. 
Dankzij jullie geeft dit proefschrift een uniek inzicht in alcoholstoornissen en kan het 
daardoor bijdragen aan betere preventie en zorg. Ook wil ik alle interviewers en hun 
begeleiders bij het veldwerkbureau GfK bedanken: jullie inzet heeft geresulteerd in 
een prachtige dataset! 

Peggy, na ruim een jaar zijn de rollen omgedraaid en ben jij mijn paranimf. Met 
jouw energie en liefde voor onderzoek ben je de afgelopen jaren een voorbeeld voor 
me geweest. Maar niet alleen dat, je was ook een trouwe meelezer, sparring-partner, 
mental coach, (borrel)maatje en laten we eerlijk zijn, anonieme co-auteur. Mijn dank 
is immens groot en ik ben blij dat je straks naast me wilt staan! Nina, we zijn al sinds 
de brugklas bevriend en jij was degene die mij er dik vijf jaar geleden op wees dat het 
Trimbos misschien leuke vacatures had. Je hebt dus in feite de basis gelegd voor dit 
geheel. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren lief en leed met je kunnen delen tijdens de 
vele lunch- en theepauzes op het Trimbos, maar zeker ook daarbuiten. Ik ben je heel 
dankbaar dat je altijd voor me klaarstaat en dat je mijn paranimf wilt zijn. 

Saskia, mijn kamergenoot en ‘drill instructor’ op het gebied van data-cleaning en 
-analyse. Al vrij snel na mijn eerste werkdag werd ik gewaarschuwd dat niemand het 
bij je volhield op de kamer. Ik kan me echter geen betere kamergenoot voorstellen 
en hoop dat we samen nog lang door kunnen als Statler en Waldorf! Bedankt voor 
de ontelbare keren dat je ‘even’ hebt meegekeken, maar zeker ook voor je peptalks, 
interesse en de lol die we samen hebben. Daarnaast wil ik de andere collega’s van 
Epidemiologie & Research support graag bedanken. Marloes, als programmahoofd 
stimuleer je me om mezelf verder te ontwikkelen en over drempels heen te stappen. 
Jouw vertrouwen en ondersteuning helpen mij daar zeker bij. Karin, ik moet vaak enorm 
lachen om jouw ‘domme’ vragen en zeker op stille dagen waren die vragen een fijn 
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excuus om even te pauzeren en bij te praten. Jacqueline, ik vind het knap hoe jij altijd 
de kalmte weet te bewaren en jouw relativerende opmerkingen hebben me geholpen 
de dingen in perspectief te plaatsen. Evelien, toen ik binnenkwam bij het Trimbos werd 
jij aangewezen als mijn mentor en heb je me wegwijs gemaakt. Nog steeds kan ik altijd 
bij je terecht (zelfs nu je officieel niet meer bij ‘epi’ hoort) en dat waardeer ik enorm. 
Jasper, ik bewonder jouw stressbestendigheid en ik vond het een voorrecht om vorig 
jaar met je samen te werken voor de trendrapportages. Ellen, het maakte niet uit welke 
klus ik voor je had bedacht, je was altijd enthousiast en deed het heel secuur, dank 
daarvoor. Yvonne, Harry en Nancy, jullie vertegenwoordigen sinds kort de ‘Research 
support’-tak van ons programma, ik hoop veel van jullie te kunnen leren! 

Los van mijn programma wil ik nog een aantal (ex-)collega’s bedanken. Anouk en 
Froukje, ik waardeer het zeer dat jullie altijd, zelfs tijdens verhuizingen, de tijd vonden 
om mijn stukken te lezen. Marja, ondanks je overstap naar een ander programma ben 
je interesse blijven tonen in mijn ontwikkeling en in de afronding van dit proefschrift. 
Een deel van dit proefschrift heb ik geschreven op het AMC, en ook daar voelde ik 
me altijd gesteund. Bep en Marianne, jullie wisten als geen ander om te gaan met 
(wijzigingen in) het promotiereglement en alles wat daarbij komt kijken. Maarten, jij 
bent een grootheid op het gebied van statistiek. Mark Bench en de rest van de AIAR 
journal club: dank voor jullie luisterend oor, kritische blik en adviezen!

Lieve vrienden en (schoon-)familie, zonder jullie had ik het nooit gered en jullie 
zijn me zeer dierbaar. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken. Jiska, Nina 
en Tanja, voor het eerst in ruim 10 jaar wonen we weer op een steenworp afstand 
van elkaar. Dat maakt afspreken een stuk makkelijker dus wat mij betreft wordt er nu 
niet meer verhuisd! Sanne, onze traditie om series te kijken hebben we na Maastricht 
gelukkig kunnen volhouden, al moeten we er soms helemaal voor naar de Spaanse zon. 
Femke, Joris, Menno en Rick. De theatervoorstellingen, weekendjes weg, etentjes en 
andere legendarische activiteiten deden me mijn proefschriftstress altijd even vergeten. 
Jan en Ria, jullie vertrouwen en onvoorwaardelijke steun hebben me gebracht waar ik 
nu ben, ik kan jullie daar niet genoeg voor bedanken. En tot slot, Mike. Dat jij het deze 
periode, en vooral het afgelopen jaar, met mij hebt volgehouden is een wonder. Dank 
voor alles. Ik kan met niemand zo goed relaxen en lachen als met jou, en dat gaan we 
nu weer vaker doen. Si.
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research associate at the Trimbos Institute (Netherlands Institute of Mental Health and 
Addiction, Utrecht) and joined the NEMESIS-2 research team. She was involved in the 
data collection of the second and third wave of this unique longitudinal population-
based study. Additionally, she conducted research on some of the various topics that are 
available in the NEMESIS-2 data. Published topics include informal caregiving, ADHD, 
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