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Dankwoord 
 
In 2002 kreeg ik een bijrol in het grote Netherlands XTC Toxicity (NeXT)-project in het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Leuk om een beetje met onderzoek bezig 
te zijn naast het “echte” werk in de praktijk, dacht ik. Nooit durven denken dat dit zou 
uitmonden in een promotie. En dat dit kon, heb ik aan een aantal personen te danken. 
Hen wil ik hieronder bijzonder bedanken: 
 
Beste prof. dr. Wim van den Brink, de mogelijkheid om te promoveren heb ik bovenal 
aan jou te danken. Jouw vertrouwen en stimulerende houding hebben mij over heel wat 
strepen getrokken. Ik ben onder de indruk van je snelle denken en het snelle lezen van 
heel veel artikelen van heel veel mensen. Ze zeggen dat onze hersenen niet bedoeld zijn 
als database, maar bij jou twijfel ik daar aan… Heel veel dank voor het kleuren van mijn 
teksten! Ik heb veel van je geleerd over hoe het er aan toe gaat in de wetenschap. 
Beste prof. dr. Ben Schmand, als we niet toevallig over XTC hadden gesproken en als 
jij niet toevallig op de hoogte was van het project van Wim, dan was dit proefschrift er 
nooit gekomen. Bedankt dat je me bij zijn project introduceerde, ook al twijfelde je of 
deze onderzoeks“bij”baan wel boeiend genoeg voor mij was. Toen Wim enige jaren later 
over een promotie begon, vond je dat ik me eerst maar eens moest bewijzen. En dat heb 
ik toen maar gedaan. Dankjewel voor het enthousiasme en volste vertrouwen dat ik vanaf 
dat moment van je kreeg! Dankjewel voor alle neuropsychologische en methodologische 
bemoeienissen. En dankjewel dat ik nu je collega mag zijn op de UvA! 
Dr. Maarten W.J. Koeter, enorm bedankt voor je begeleiding in de statistiek. Wat heb 
ik veel van jou geleerd op dit terrein. Daar kan geen reguliere cursus tegenop.  
Mijn collega XTC-onderzoekers: Maartje de Win, nu mijn co-promotor, bedankt dat ik 
de kunst van je af mocht kijken. Dank voor het trekken van de kar tot hij zo goed reed 
dat zelfs ik er alleen op door kon! Hylke Vervaeke, heel veel dank voor de enorme 
rekruteringsklus die jij hebt geklaard. Hoeveel mensen heb jij moeten aanspreken op 
straat, in coffeeshops, op hogescholen…. Duizenden? Veel dank ook voor je initiatief in 
de “ouderen-studie”. Veel succes straks met jouw promotie! Gerry Jager, dankjewel voor 
je grote inspanningen voor met name de “XTC+ studie”. Bedankt voor de prettige 
samenwerking. Van jou zullen we nog wel horen in de wetenschap van de 
genotsmiddelen. Ik blijf graag op de hoogte van je cannabis-onderzoek! 
Dank aan de anderen van de NeXT-denktank: prof. dr. G.J. den Heeten, dr. J. Booij, 
dr. L. Reneman, prof. dr. N.F. Ramsey, prof. dr. D.J. Korf.  
 
De leden van de promotiecommissie, prof. dr. M. Vermeulen, prof. dr. D.A.J.P. 
Denys, prof. dr. I.H.A. Franken, prof. dr. M. Kindt en dr. J. Lindeboom, wil ik 
bedanken voor het nemen van de tijd om mijn proefschrift te lezen en te beoordelen. In 
het bijzonder Jaap Lindeboom, wat een eer dat jij in mijn promotiecommissie zit. Wie 
had dat gedacht toen ik in 1996 mijn afstudeeronderzoek bij jou afrondde… 
 
Zonder proefpersonen geen data, zonder data geen promotie. Beste proefpersonen die 
hebben deelgenomen aan dit project en Mark in het bijzonder, reuze bedankt voor jullie 
inzet!  
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Studenten Sarah Dijkink en Ivo Bisschops, hartelijk dank voor jullie hulp bij de 
logistiek. Jullie hebben heel wat kilometers afgelegd tussen de afdeling Radiologie, 
Psychiatrie en Nucleaire Geneeskunde. 
Onno van Eijkelenburg, bedankt voor je snelle actie als een programma het weer niet 
deed, terwijl er toch écht getest moest worden. Ernst Koelman, bedankt voor het snel 
en overzichtelijk inrichten van de website. Dat heeft toch nog een paar proefpersonen 
opgeleverd. 
Beste stagiaires Johan Smal en Mathilde Gouwetor, veel dank voor jullie enorme inzet 
voor de “ouderen-studie”.  Het rekruteren van deze bijzondere groep proefpersonen was 
moeilijk en tijdrovend. Ik bewonder jullie doorzettingsvermogen en vindingrijkheid. 
Complimenten voor jullie werkstukken! 
Anneke Goudriaan, dank voor je statistische hulp en theoretische inzichten bij de 
goktaakstudie. 
Marianne Haages, bedankt voor de kamer! Niet onbelangrijk als je mensen wilt testen. 
Het vinden en bewaken van een testkamer was nog niet eens zo eenvoudig. Bep de 
Lange, bedankt voor al je moederlijke zorgen en hulp bij de praktische afhandeling van 
het promoveren. 
Steven Fischer, ik ben je zeer erkentelijk voor je flexibiliteit, begrip en vertrouwen. Je 
weet, als ik moest kiezen, koos ik voor de praktijk. Maar gelukkig hoef ik nu niet te 
kiezen. Nu dan eindelijk kan ik mijn onderzoekszinnen verzetten naar de praktijk van het 
Slotervaartziekenhuis! Het eerste project(je) loopt al! 
 
Papa, Jeanneke, Ruud en Marco, bedankt voor de puntjes op de i in de Nederlandse 
samenvatting. Jensen en Axel, bedankt voor de foto op de omslag! Na jarenlang 
onderzoek naar XTC wist ik de route naar een echte XTC-pil niet. Axel, heel aardig dat je 
de jouwe even onder de lens wilde leggen. Lieve vrienden, familie en collega’s, bedankt 
dat jullie al die jaren zoveel belangstelling hebben getoond. 
Dierbare paranimfen, zusje Sanne en vriendin Jeanneke, ik wil jullie bedanken dat jullie 
straks naast me staan en mij bijstaan tijdens de verdediging van dit proefschrift.  
Papa en Anneke, bedankt voor alle steun en interesse. Dank voor het oppassen als ik op 
mijn vrije woensdag toch nog naar het AMC moest.  
Bob, volgens mij ben jij één van de weinigen die mijn artikelen ook echt allemaal en 
helemaal heeft gelezen. Geweldig vind ik dat. Dankjewel voor je enthousiaste 
betrokkenheid en trots. Lieve mama, ik vind het ontzettend jammer dat je mijn 
onderzoek niet hebt kunnen volgen, maar dank voor de basis die jij hiervoor hebt gelegd: 
nieuwsgierigheid, onderzoeksdrang en geduld. 
Lieve Sophie en Mika, ook jullie wil ik bedanken. Gewoon, omdat ik zo blij met jullie 
ben. Maar ook omdat jullie met je spuitpoep alleen op de printer mikten en zo aardig 
waren om mijn manuscripten die er uit rolden te sparen. Kleur in de tekst kreeg ik al 
genoeg van mijn supervisoren. 
 
En tot slot, lieve Marco, jou wil ik in het bijzonder bedanken, voor de ruimte die je hebt 
gegeven zodat ik dit onderzoek kon doen, voor je rust, je liefde, je geduld, je snelle begrip 
als ik midden in een gedachte hardop begin te praten, je voortreffelijke maaltijden, want 
“er moet toch goed gegeten worden”, en nog veel meer.  




