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Dankwoord 
 
Een promotietraject is als een bergwandeling. Vlakke padden, waar je met soepele tred in een stevig 
ritme overheen wandelt, worden maar al te vaak afgewisseld met steile stukken, bezaaid met stenen 
en andere hindernissen. Onderweg stop je af en toe en dan dringt de schoonheid van de hele 
onderneming tot je door, maar evengoed zijn er momenten dat je knarsetandend tegen de berghelling 
oploopt en je afvraagt waarom je hier in hemelsnaam aan begonnen bent. Om uiteindelijk met veel 
voldoening de bergtop te bereiken. 
En daar sta ik nu, op de spreekwoordelijke bergtop, met mijn promotieboekje in de hand. Echter, 
onderzoek doe je nooit alleen en zonder de hulp van vele mensen – collega’s, vrienden en familie – 
zou het nooit gelukt zijn. Ik wil graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage 
heeft geleverd aan mijn onderzoek en proefschrift. In het bijzonder wil ik de volgende personen 
bedanken: 
 
Mijn promotor, prof. dr. D.J. Korf, de drijvende kracht achter het sociaalwetenschappelijke deel van 
de NeXT Study. Beste Dirk, zonder jouw visie was de NeXT Study een zuiver 
medisch/neuropsychologisch onderzoeksproject gebleven. Jij was diegene die verder wou kijken dan 
het brein – en de mogelijke effecten van ecstasy daarop, jouw focus was de mens achter de 
proefpersoon en diens drijfveren en sociale omgeving. Ik wil je bedanken voor je begeleiding bij het 
schrijven van mijn publicaties, zonder jouw waardevolle commentaar was dit proefschrift er nooit 
gekomen. Van jou heb ik geleerd met een bredere blik te kijken naar de mens, een waardevolle les die 
tijdens mijn verdere carrière ongetwijfeld van pas zal blijven komen.  
Prof. dr. W. van den Brink, beste Wim, ik heb heel veel bewondering voor jouw cruciale rol in de 
NeXT Study. Met jouw enthousiasme, visie en doorzettingsvermogen heb je de NeXT Study in goede 
banen geleid, een behoorlijke klus in een project met drie instituten, vier promovenda, tientallen 
publicaties en honderden proefpersonen. Ik wil je in het bijzonder bedanken voor je snelle 
waardevolle commentaar op mijn manuscripten en voor je inspirerende wetenschappelijke visie op 
middelengebruik en afhankelijkheid. 
De overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. Tom Decorte, prof. dr. Dike van de Mheen, 
prof. dr. Tom F.M. ter Bogt en prof. dr. Tom Blom wil ik bedanken voor hun kritische beoordeling 
van mijn proefschrift. In het bijzonder wil ik Tom Decorte bedanken. Tom, je onderzoek naar de 
sociale aspecten van druggebruik is een inspiratiebron voor mij. Dankjewel voor je uitnodiging te 
mogen spreken op jullie studiedag ‘XTC in Vlaanderen’. 
 
De ‘meisjes’ van de NeXT Study, waarmee ik bijzonder intensief heb samengewerkt: Maartje de 
Win, Gerry Jager en Thelma Schilt. Ik wil jullie bedanken voor de prettige samenwerking. 
Maartje, je hebt een prachtig en veelzijdig proefschrift geschreven. Ik wens je succes met de rest van 
je carrière en vele mooie momenten met je gezin. Gerry, geweldig om te zien hoe jij je ontwikkeld 
hebt tijdens je promotietraject. Hou me op de hoogte van je inspirerende onderzoek en geniet van je 
huis op het platteland. Thelma, gefeliciteerd met je promotie. Geniet van je dochters, ze worden groot 
voordat je er erg in hebt. 
 
Ook de andere medewerkers aan de NeXT Study wil ik bedanken voor de jarenlange prettige 
samenwerking: prof. dr. G. den Heeten, dr. J. Booij, dr. L. Reneman, prof. dr. B. Schmand en 
prof. dr. N.F. Ramsey.  
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Mijn toenmalige collega’s bij het Bonger Instituut: Annemieke, ik kon steeds bij je terecht met 
allerlei vragen over statistiek. Je hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn onderzoek. Ton, 
jouw kennis over drugs en de danscultuur is fenomenaal. Bedankt voor je bijdrage aan de de eerste 
intensieve rekruteringsweek, dat was succesvol en gezellig. Je schrijfstijl is een voorbeeld voor mij 
(maar ik kan er geenszins aan tippen). Ik wens je veel succes met je promotie. Marije, bedankt voor 
de gezelligheid en je goede statistische kennis. Succes bij het schrijven van je artikelen en je promotie 
onderzoek. Patrick, jouw hulp bij de rekrutering was cruciaal. Ik wil je in het bijzonder bedanken 
voor de interviews met de langdurige ecstasy gebruikers, die je deels voor je rekening hebt genomen. 
Je was een fijne kamergenoot. De student-assistenten Leila, Fernando en Vanessa dank ik voor de 
logistieke hulp en data-invoer. De andere collega’s, waaronder Tibor, Sjors en Erika, bedankt voor 
de goede collegiale sfeer. 
Verder een woord van dank voor mijn scriptie studenten Lonneke en Suzanne, en de 
veldwerkassistenten Daniëlle, Anouk, Frits, Sara, Bart, Anneli, Jessica, Femke, Felix en 
Eleonora, zonder jullie was het nooit gelukt voldoende geschikte deelnemers te vinden. Michael 
Dallas, jij bent verantwoordelijk voor het mooie Engels van mijn publicaties (hoofdstuk 2 tot en met 
hoofdstuk 6), ik had het zo goed niet kunnen zeggen. 
Dank aan alle deelnemers aan het onderzoek. De respondenten die ik geïnterviewd heb, wil ik 
bedanken voor het openhartig delen van hun verhaal. 
 
Lieve Unity vrienden, bedankt voor alle vriendschap en intense momenten. Jaap, bedankt omdat je 
vanaf het begin in mij geloofde en me mooie kansen hebt geboden. Dankzij jou ben ik aan de slag 
gegaan bij het Bonger Instituut en ligt dit proefschrift er nu.  
 
Lieve familie en vrienden, ik wil jullie bedanken omdat ik altijd bij jullie terecht kon. Bedankt voor 
het verdragen van mijn gezeur als het weer eens niet lukte de juiste proefpersonen te vinden en andere 
toestanden. Opa, jammer dat je dit niet meer mag meemaken. Oma, mijn goede geheugen heb ik vast 
van jouw geërfd. Paps en mams, bedankt voor de fijne jeugd, vol waardering en vrij van geloof. 
Jullie laten al jullie kinderen doen wat ze graag doen, of dat nu wetenschap, kunst of techniek is. Ik 
denk dat ik ook voor mijn broers en zus mag spreken als ik zeg dat we dat heel erg waarderen. 
(Schoon)broers en (schoon)zusjes, Martijn & Evi, Barend & Lily, Lenne & Tim, Peggy & Vincent 
(toch ook een soort broer en zus), ik zie jullie niet zo vaak als ik zou willen, maar ik geniet van de tijd 
die we samen delen. Lieve Laura, mijn beste vriendin sinds het eerste jaar van de middelbare school. 
Wij hebben samen al zoveel watertjes doorzwommen en onze vriendschap blijft bestaan. Bijzonder 
om daar toch even bij stil te staan. Je telefonische bijstand via Skype is goud waard.  
 
Dorien & Joost, Jacqueline, Dennis, Bouke, Matthijs, Daan, Marjolein, Renske, Sebas, Rick, Sas, 
Erika, Jasper, Walter, Dirk, Hans, Steven, Eltjo, Dieke, Sandra en de rest, bedankt voor jullie 
vriendschap. 
 
Lieve paranimfen, zusje Lenne en vriendin Jacqueline, fijn dat jullie me bijstaan tijdens de promotie. 
Zusje Lenne )’( 
 
Liefste Bart. Dit jaar zijn we 15 jaar samen, dat is de helft van mijn leven. Je bent al 15 jaar mijn 
grote liefde en beste maatje. Dank je voor alle liefde en geduld, je fantastische humor en technisch 
vernuft. Fijn dat je meegaat in mijn wilde plannen en samen met mij over de wereld reist. Ik weet dat 
je af en toe dacht ‘wat een waanzin, die promotie’, maar je bent me altijd blijven steunen, op welke 
manier dan ook. Wij blijven gewoon altijd samen. 


