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Dankwoord 





DANKWOORD 

En dan nu het best gelezen deel van het proefschrift. Niet voor niets, want velen zijn van 

cruciaal belang geweest voor de voltooiing van de trials en dit proefschrift. Ik begin maar 

gewoon bij het begin. 

Mijn ouders staan aan de bron van mijn bestaan en ontwikkeling, en in zekere zin dus ook 

van dit proefschrift. 

Ma rit, je onvoorwaardelijke steun en vertrouwen waarvan ik mij altijd verzekerd wist zijn 

van onschatbare waarde geweest. Dat ik je waarschijnlijk binnenkort moet gaan missen is 

haast ondenkbaar, maar de ruim 30 jaar dat ik je al als moeder mocht hebben neemt 

niemand me meer af. 

Pieter, ik weet dat je er trots op bent dat ik op 17 mei in jouw voetsporen treed. De 

afgelopen jaren hebben we vrijwel dagelijks via de e-mail contact gehad, vaak over onze 

onderzoekswerkzaamheden. De manier waarop je al mijn vorderingen altijd met veel interesse 

op de voet volgt heeft mij enorm gestimuleerd. 

En dan het thuisfront. Freddy, we zijn als een goede port, die wordt ook met de jaren 

steeds beter. Alsmaar duidelijker ga ik beseffen hoe ik met jou bof. Tjalling en een dochter 

op komst vormen een prachtige uitbreiding op onze verbondenheid. Jullie hebben gezorgd 

voor de broodnodige afleiding en relativering thuis, en daardoor voor de mogelijkheid op 

mijn werk alle aandacht op het werk te richten. Mede door die gunstige 'randvoorwaarden' 

was het werk op 28 februari 2005 af. 

Ariadne Schmidt, mijn 'oudste' vriendin, al sinds 1976 volgen we eikaars levensloop op de 

voet en dat is me dierbaar. Bij jouw promotie stond ik als paranimf aan jouw zijde, jij nu aan 

de mijne. Mooie momenten om te koesteren, hopelijk zullen er nog vele volgen. 

Jantien Brouwer, ruim 4 jaar waren wij in een 'tandem constructie' (zoals het in de advertentie 

luidde) als promovendi aan elkaar verbonden. Ik had het niet beter kunnen treffen. Jij de 

flegmaticus, ik meer het controle-behoeftige type, zo hielden we elkaar goed in balans. Ik 

ben blij je ook bij het laatste staartje van onze tandemconstructie aan mijn zijde te hebben 

als paranimf. 



Eric Fliers, jij stond aan de wieg van dit onderzoeksproject en was zo dapper om 

samenwerking te zoeken met een zo totaal andere discipline als de psychiatrie. Je hebt 

indruk gemaakt door de manier waarop jij onderzoeksresultaten altijd weet te vertalen 

naar hypotheses over hoe het menselijk lichaam in elkaar zou kunnen zitten. Voor vragen 

omtrent de endocriene zaken van het onderzoek kon ik steevast bij je terecht. Van jou heb 

ik geleerd hoe je een wetenschappelijk artikel schrijft. Het laatste jaar kwam ik bijna wekelijks 

bij je met nieuwe teksten en kon er altijd op rekenen dat je die snel van gedegen en 

concreet commentaar voorzag, en vaak ook nog van een motiverend compliment, zodat ik 

174 vol goede moed verder kon. Veel dank daarvoor! 

Jochanan Huyser, rots in de branding, het is maar de vraag of (en hoe) ik zonder jouw 

optimisme en steun de eerste 'stugge' onderzoeksjaren was doorgekomen. Vanaf het begin 

van mijn aanstelling liet je me weten je verantwoordelijk te voelen voor een gedegen 

begeleiding, en dat heb je ten zeerste waargemaakt. Niet alleen door spontaan aangeboden 

hulp bij allerhande praktische zaken, maar vooral ook door begeleiding van mijn persoonlijke 

traject als promovendus in een grote onderzoeksgroep. Ik ben verheugd dat ik mijn 'nieuwe 

leven' als assistent psychiatrie onder jouw supervisie mag beginnen. 

Wilmar Wiersinga, jouw strakke leiding was onontbeerlijk in onze grote onderzoeksgroep. 

Je zorgde voor de stok achter de deur en het doorhakken van lastige knopen. Zo bleef het 

einddoel altijd concreet in zicht. Je moest lachen om mijn vastbeslotenheid het proefschrift 

binnen de duur van mijn contract af te willen ronden, maar bood ondertussen toch alle 

medewerking om dit waar te kunnen maken, dank daarvoor. 

Witte Hoogendijk, jouw deskundigheid als biologisch psychiater is van groot belang geweest 

bij de totstandkoming van dit onderzoek. Daarnaast weet jij als geen ander de wetenschap 

te verkopen. Langzaam maar zeker heb ik het belang daarvan leren inzien, hoewel ik er in 

jouw ogen wellicht nog te terughoudend in gebleven ben. Dank ook voor het lezen en 

becommentariëren van mijn stukken. 

Aart Schene, als Jochanan en ik er niet uit kwamen, konden we altijd bij je terecht om met 

ons mee te denken. Waar wij soms verstrikt raakten, hield jij het overzicht. Waar nodig 

faciliteerde jij altijd allerhande zaken op de poli en kon ik ook rekenen op snel commentaar 

op mijn stukken. Het doet me deugd dat je de komende jaren mijn opleider bent, ik zie uit 

naar onze verdere samenwerking. 



Jan Tijssen, bedankt voor je deskundige adviezen bij de statistische analyse van de onder

zoeksgegevens. 

Richard van Dyck, dank voor je gedegen, op veel ervaring gestoelde adviezen bij de opzet 

en uitvoering van de depressie-trials. 

Martine van Vessem, waar zou de afdeling Endocrinologie zijn zonder jou? Je bent altijd 

van alles op de hoogte en staat immer klaar om iedereen uit de brand te helpen. Bedankt 

voor die ontelbare keren dat je me geholpen hebt en alle gezellige lunches. 

Medewerkers van Lab Endocrinologie: bedankt voor al jullie hulp bij het doen van de 

lapbepalingen voor de trials, en dat waren er veel. Speciale dank aan Erik Endert, Els 

Johannesma en Marjo Geerlings voor hun betrouwbare medewerking aan de beide klinische 

trials en aan Marianne Platvoet-ter Schiphorst en Joan Kwakkel voor de DNA isolaties voor 

het Dll artikel. 

Marianne Haages, jij was mijn baken op de poli psychiatrie: voor alle logistieke zaken 

betreffende het MOODS onderzoek kon ik altijd op jou rekenen. 

Marga Boerrigter, Renée Kostelijk en Julie Wolf, bedankt voor de secretariële ondersteuning, 

in het bijzonder Renée voor de hulp bij de invoer van de lab-data van het T4/T3 onderzoek. 

Ellie Wekking, dank voor je hulp bij de opzet van het neurocognitieve deel van het T4/T3 

onderzoek. Dankzij jou was de continuïteit van testers gewaarborgd, zodat het onderzoek 

op rolletjes kon lopen. 

Ook wil ik de stagiaires neuropsychologie bedanken die alle neurocognitieve tests hebben 

afgenomen: Leonie van den Heuvel, Diane Jungerman, Tea Elezovic, Tanja de Krijger, Famke 

Stegenga en Aram Tefsen. 

De afdeling huisartsgeneeskunde: Henk Brouwer en Jacob Mohrs, bedankt voor jullie hulp 

bij de contacten met het huisartsennetwerk. Patrick Bindels en Jan Veenstra, bedankt voor 

het leggen van de contacten met de huisartsen van Zorggroep Almere. Alle huisartsen van 

het netwerk en Zorggroep Almere wil ik bedanken voor hun veelal enthousiaste 

medewerking. 



Sanderien Baas, Brenda Tomasoa, en wederom Jantien en Martine, dank voor jullie hulp bij 

het zien van de deelnemers aan het T4/T3 onderzoek als ik zelf verhinderd was. 

Mijke Verweij, met jouw hulp is het relapse-onderzoek op vlotte en degelijke manier uitgevoerd. 

Theo Visser en Robin Peeters, bedankt voor jullie enthousiaste inzet bij het Dll polymorphisme 

onderzoek. 

176 De mensen van CCB, in het bijzonder Henri Oostendorp en Arjen Krale, ik ga nooit meer 

zelf zoveel data invoeren, jullie doen dat voordelig, snel en uiterst nauwkeurig, een uitkomst! 

Maarten Brouwer van Merck B.V., zowel voor studiemedicatie als voor sponsoring van het 

verspreiden van de onderzoeksresultaten (ook al waren ze 'negatief') konden we een beroep 

op je doen. 

Piet Boonstra, dank voor je hulp bij het corrigeren van het Engels van de introductie en 

discussie. 

Ivo Sikkema, zonder jouw hulp bij de opmaak had ik het manuscript voor de commissieleden 

niet op 28 februari kunnen inleveren. 

Chris Bor, dank voor je eindeloze geduld bij het opmaken van mijn 'monstertabellen'. 

Alle collega's van Endocrinologie en Metabolisme wil ik bedanken voor de vaak boeiende 

en vruchtbare researchbesprekingen op de dinsdag, en de gezellige momenten in de 

wandelgangen en op congressen. 

Tot slot wil ik natuurlijk ook alle deelnemers aan de trials bedanken voor hun medewerking, 

want zonder deelnemers geen klinisch onderzoek, geen klinisch proefschrift en geen 

vooruitgang in de klinisch medische wetenschap. 


