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Mijn proefschrift is tot stand gekomen dankzij de hulp, ondersteuning en 
vriendschap van vele mensen. In dit hoofdstuk neem ik de gelegenheid om 
een aantal van deze mensen te bedanken. Dit is niet per se in volgorde van 
belangrijkheid en waarschijnlijk ook niet compleet.
Allereerst wil ik alle deelnemers van het EDIE-onderzoek en NEMESIS-onderzoek 
bedanken voor hun deelname. Vele deelnemers van het EDIE-onderzoek heb ik 
persoonlijk gesproken en in het onderzoek geïncludeerd. Hoewel de aanleiding 
van onze gesprekken meestal niet leuk was, heb ik veel plezier beleefd aan het 
werken met jullie. Jullie hadden allen een bijzonder verhaal te vertellen.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan mijn promotoren en copromotor.  
Prof. Dr. M. Van der Gaag, beste Mark, de afgelopen vier jaar ben jij heel belangrijk 
voor mij geweest. Niet alleen was jij als geestelijke vader van het EDIE-onderzoek 
mijn promotor, maar ook mijn dagelijkse begeleider. Hierdoor hebben wij 
heel nauw kunnen samenwerken en heb ik veel van jou geleerd. Jouw kijk op 
de psychiatrie, patiënten en het onderzoek - en jouw enthousiaste (vaak ook 
humoristische) verhalen – waren voor mij zeer inspirerend. Ik wil jou bedanken 
voor deze prachtkans, het vertrouwen dat jij mij hebt gegeven, jouw geduldige 
commentaren op mijn artikelen en de fijne gesprekken die wij in de loop der 
jaren hebben gevoerd. Prof. Dr. D. H. Linszen, Don, ik heb veel geleerd van jouw 
enthousiaste manier van uitleggen. Dit heeft o.a. geresulteerd in de tekst in het 
American Journal of Psychiatry, niet het minste blad. Prof. Dr. P. Cuijpers, Pim, 
ondanks dat jij het heel druk hebt, ben jij altijd goed bereikbaar voor vragen. Jouw 
frisse blik op het onderzoek en de artikelen was altijd zeer verhelderend voor mij. 
Bedankt dat jij mij de kans hebt gegeven om mij als onderzoeker aan de VU te 
ontwikkelen.
Graag wil ik ook mijn leescommissie hartelijk danken voor het kritisch lezen en 
beoordelen van dit proefschrift: Dr. L Krabbendam , Prof. Dr. J. van Os, Prof. Dr. N. 
Mulder, Prof. Dr. A. Beekman, Prof. Dr. L. de Haan en Prof. Dr.  B. van Hemert. 

Ook bedank ik de directies van Parnassia en PsyQ, jullie hebben het mogelijk gemaakt 
dit onderzoek uit te voeren in de klinische praktijk. Beste Ellen van Hummel, Jos 
Brinkman, Jorijn Deenen en Nolly van der Zeijden, bedankt voor jullie gastvrijheid en 
het beschikbaar stellen van een werkplek. Hoewel ik officieel in dienst was van de VU, 
heb ik mij door jullie open houding ook altijd een volwaardige Parnassiaan gevoeld.  
Heel belangrijk waren ook de zorgmanagers van de PsyQ Afdelingen: Ed Berrety, 
Ellen Willemsen, Sandra Kooij, Paula de Jong, Marc Blom, Peter Daansen, Carien 
Pille, Henny Splithof, Mieke Hartgers en Frank van der Valk. En zonder onze 
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contactpersonen op de zorgprogramma’s, was het onderzoek zeker in het honderd 
gelopen. Kim Guijken, Barbara Erenstein, Anemonic Sophia, Huiberdine Nuijt, Rob 
Olij, Marina Leurdijk, Joke Eversteyn, Esther Rietkerk, Maartje Schoorl, Saskia van 
der Steen, Jane Schoenmakers, Muti Roerdink, Almanda de Bont, José Verhoeven, 
Marleen Verlaan, Hans van Wijk, Anne-marie Hazebroek en Saskia van Es, zonder 
jullie was dit alles niet gerealiseerd.

Lieve collega’s van de Oude Haagweg 357 – en later ‘het penthouse’ – jullie 
gaven mij altijd een warm thuisgevoel. Ik kijk met veel plezier terug op onze 
lunches, borrels, filmavond en de zwembadfeestjes in de tuin van Fons. Ik 
heb het ontzettend naar mijn zin gehad bij jullie en moet ook even slikken nu 
ik mijn vleugels uitsla om de wijde wereld in te trekken. Ik hoop jullie nog 
regelmatig tegen te komen of een persoonlijk bericht van jullie te ontvangen. 
In het bijzonder wil ik mijn directe collega’s van EDIE Den Haag noemen; samen 
hebben wij honderden patiënten gescreend, metingen afgenomen, duizenden 
vragenlijsten in SPSS ingevoerd en vele kilometers gefietst (zo blijven we in 
conditie!) om onze deelnemers op hun eigen locaties te spreken. Jenny van der 
Werf en Marion Bruns, wat voelde de begintijd van EDIE speciaal! In zeer korte 
tijd hebben wij op tien afdelingen van PsyQ Den Haag de fundamenten van het 
EDIE-onderzoek gelegd, waarna het onderzoek stond als een huis. Marion, waar 
zou ik (en het onderzoek) zijn geweest zonder jou? Zowel op de werkvloer als in 
mijn privéleven heb ik heel veel gehad aan jouw steun en feedback. Puntjes op 
de i zetten, alle ballen opvangen die je in de lucht gooit, huilen om gemaaide 
madeliefjes tijdens de zwangerschap en je man meer knuffelen dan je eigenlijk 
aankunt…dit zijn uitspraken die ik nooit meer zal vergeten. Helga Ising en Marleen 
Rietveld (zusje!), jullie zijn als stagiaires bij ons binnen gekomen en uitgegroeid tot 
prachtige collega’s die zeer gedreven te werk gaan. Helga, ik wens jou veel succes 
en plezier met het voltooien van jouw proefschrift. Marleen, met jouw humor en 
vrolijke karakter was jij een echte sfeermaker. Ik wil je ook nogmaals bedanken 
voor het organiseren van de verrassings-babyshower. 
Zonder onze therapeuten, had de trial er heel anders uitgezien: Petra Bervoets, 
David van den Berg, Gitty de Haan, Bianca Raijmakers, Zhenya Tatkova, Sandra 
van der Drift en Micha van der Helm, bedankt voor de goede zorgen voor onze 
patiënten. Daarnaast een bedankje aan alle stagiaires en scriptie studenten die ons 
team gedurende enkele maanden kwamen ondersteunen. En natuurlijk Daniéle 
Smit, zonder jouw ondersteunende taken, vrolijke lach en leuke verhalen zouden 
de afgelopen vier jaar niet hetzelfde zijn geweest. Ik wens jou heel veel goeds 
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samen met jouw Italiaanse prins. Wij komen jou en Sterre zeker opzoeken in Italië!
Lieve collega’s van het landelijke EDIE-onderzoek. Het was een buitengewone 
ervaring om met jullie samen te werken. De landelijke EDIE-vergaderingen waren 
altijd leerzaam en gezellig. In het bijzonder een bedankje aan: Sara Dragt, Dorien 
Nieman, Eva Velthorst, Rianne Klaassen, Tinie van der Tang, Sven van Amstel, Swanny 
Wieringa, Nynke Boonstra, Roeline Nieboer, Aaltsje Malda, Lex Wunderink, Yolanda 
Batist, Tessa Franse en Saskia van Es voor (de coördinatie van) de dataverzameling 
binnen jullie instellingen en het behandelen van de interventiegroep.
Ook alle collega’s van de VU wil ik graag bedanken voor vier jaar gezelligheid. Bregje, 
Annemiek, Ellen en later ook Derrek en Robin, jullie waren super kamergenootjes! 
Hard werken en gezelligheid kunnen echt samen gaan. Bregje en Annemiek, we 
hebben een heftige periode achter de rug. Ik hoop jullie nog vaak te zien, zowel in 
Nederland als in Australië. Ad Kerkhof, bedankt voor de steun in het afgelopen jaar, 
en dan vooral in de turbulente eerste maanden van 2011. Burçin, onderwijs geven 
met jou was een feest. Marianne, Sherida en Johan, bedankt voor de koekjes! (En 
natuurlijk voor dat ik altijd binnen mocht lopen voor de praktische vragen en 
gesprekken.)

Mijn mede-auteurs wil ik ook graag noemen. In het bijzonder Ron de Graaf van 
het Trimbos Instituut voor het beschikbaar stellen van de NEMESIS-data voor 
mijn eerste artikel en de feedback op het manuscript. Beste Simon Hogerzeil, 
jouw secure manier van werken en gedetailleerde uitleg over de dataset van het 
casusregister heeft voorkomen dat ik gillend gek werd. Philippe Delespaul, jouw 
manier van feedback geven heb ik als zeer prettig ervaren en ik heb er veel van 
geleerd. Marjolein Fokkema, de samenwerking met jou op de nieuwe versie van 
de latente klassen analyse, vond ik erg prettig. Jij maakte dat ik beter begreep wat 
deze analyse doet.
I would like to thank Phillip McGuire and his colleagues for the opportunity to 
work at the Institute of Psychiatry. Lucia Valmaggia, jij in het bijzonder maakte 
mijn verblijf in Londen mogelijk. Daniel Stahl, danke für deine Hilfe bei der Latent 
Class Analysis. Clarissa and Carina, we had a wonderful time, especially during the 
World Championships!  ‘Dutchies in London’, in het bijzonder Preben, Renate en 
Mark, de avonden met jullie waren altijd erg gezellig en goed voor herinneringen 
(karaoke en voetbal!) voor het leven.

 Als laatste bedank ik de mensen die niets te maken hebben gehad met het 
onderzoek, maar wel voor mij persoonlijk heel belangrijk zijn. Lieve Marieke 
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en Jildau, jullie zijn (al decennia lang!) vriendinnen voor het leven. Als ik jullie 
door omstandigheden een poos niet zie, mis ik jullie echt. Bedankt ook voor 
jullie relativerende opmerkingen, erg belangrijk voor een piekeraar als ik. Lieve 
Rick, Lara, Charlotte, Martijn, Pamela en nu ook Rik en kleine Bram, waar een 
kindervakantieweek en turnlessen al niet goed voor zijn. Ik heb mooie herinneringen 
aan onze vakantie in Portugal, nu alweer bijna tien jaar geleden. En natuurlijk ook 
aan alle etentjes, Sinterklazen, Oud & Nieuw feestjes, Nieuwjaarswandelingen, 
weerwolfavonden en noem maar op. Peter, Maarten, Jaap2, Simone, Martijn, Roos2, 
Wietse, Iris, Rowena, Mark, Laura, Cecile en Eva, bedankt voor alle (sportieve) leuke 
momenten!

Jenny en Sara, mijn paranimfen. Samen met Barbara vormden wij EDIE’s Angels 
en liepen wij na een non-stop voettocht van 100 kilometer (in 24 uur!) met zijn 
vieren de finish over van de Oxfam Novib Trailwalker. Ik ben er trots op dat we 
ook met zijn drieën bij de finish van mijn promotie staan. Saar, onze sprong in 
het diepe (onze presentaties op het IEPA-congres in Melbourne en vervolgens 
de rondreis door Australië) heeft inderdaad goed uitgepakt en resulteerde in een 
echte vriendschap. Uiteraard zullen we nog vele uren borrelen en over het leven 
filosoferen bij Café Langendijk ;-). Jenny, ouwe partner in crime. Wat hebben wij 
naast veel plezier op het werk top-avonden beleefd zeg! En zonder jou (en vooral 
jouw relatie met Michel), was mijn leven waarschijnlijk geheel anders gelopen!

Lieve ouders, wat heb ik veel aan jullie te danken. Door jullie onvoorwaardelijke 
liefde, steun en vertrouwen hebben jullie het mogelijk gemaakt mijzelf te 
ontwikkelen. Mama, nu ik zelf moeder ben geworden, besef ik wat een zware taak 
jij hebt gehad (x3!). Je hebt het goed gedaan.  Pap, bedankt voor je steun en dat 
ik je altijd kan bellen als er iets is. Ook een speciaal woord voor mijn lieve broertje 
Ingmar en zusje Manon, mijn zes handen op één buik, wat fijn dat jullie er zijn! 
Stiefmoeder Noëlle en broertjes Titus en Allard, bedankt voor de gezelligheid. Ook 
bedank ik mijn Oma (Wat fijn dat je er bent om dit moment met mij te vieren!), 
Opa, schoonouders Laurette en Albert, zwagers Martijn en Elmer en schoonzusjes 
Margot en Amandine. En niet te vergeten de neefjes Gijs en Benjamin, twee kleine 
monstertjes. 

En dan ben ik aangekomen bij jou, lieve Alexander. Jouw liefde, steun en geduld 
hebben het voltooien van dit proefschrift medemogelijk gemaakt. Het leven met 
jou is een groot, leuk avontuur. Wij zijn beide van nature enorme ondernemers 
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(druktemakers!) en zijn altijd (sportief ) in de weer. Maar met jouw komst in mijn 
leven heb ik een stuk rust gevonden (ja heel cliché, ik weet het)  en ik voel me 
heel veilig bij jou. Ons leven is in de afgelopen twee jaar in een stroomversnelling 
terecht gekomen. Bedankt dat jij niet veilig aan de kant bent gaan staan. 
Lieve Antonie, het grootste deel van dit proefschrift heb ik geschreven met jou in 
en later (in de draagzak) op mijn buik. Bedankt voor jouw vrolijke, nieuwsgierige 
aanwezigheid, grote blauwe ogen en guitige lach. Jij kleine charmeur, jij maakt 
mij blij!
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