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Acknowledgements

Op	  1	  april	  2006	  begon	  ik	  aan	  dit	  project,	  onwetend	  over	  het	  hobbelige	  en	  vaak	  pijnlijke	  
verloop	  ervan.	  Het	  zou	  en	  moest	  psychotherapie	  procesonderzoek	  worden,	  wat	  het	  me	  ook	  
zou	  kosten.	  En	  dat	  heb	  ik	  geweten.	  Onze	  eerste	  publicatie	  liet	  vier	  jaar	  op	  zich	  wachten.	  Ik	  
heb,	  na	  vele	  afwijzingen	  in	  die	  periode,	  vaak	  overwogen	  ermee	  te	  stoppen.	  Het	  lukte	  me	  om	  
mezelf	  telkens	  weer	  uit	  mijn	  narcistisch	  gekrenkte	  moeras	  te	  trekken	  en	  door	  te	  gaan,	  soms	  
tegen	  beter	  weten	  in.	  Zo	  heb	  ik	  het	  altijd	  gedaan	  en	  zo	  zal	  ik	  het	  weer	  doen.	  	  
	  
Het	  zijn	  rijke	  jaren	  geweest	  waarin	  onderzoek	  opzetten,	  uitdragen,	  uitvoeren	  en	  publiceren	  
met	  een	  energieke	  en	  leuke	  groep	  mensen,	  een	  fantastisch	  nationaal	  en	  internationaal	  
avontuur	  was.	  Altijd	  gedreven	  door	  de	  motivatie	  om	  psychoanalytische	  psychotherapie	  
toegankelijk,	  betaalbaar	  en	  uitvoerbaar	  te	  maken	  voor	  die	  mensen	  die	  dat	  het	  meest	  nodig	  
hebben.	  De	  talloze	  patiënten	  die	  ik	  met	  KPSP	  en	  andere	  vormen	  van	  psychoanalytische	  
psychotherapie	  heb	  mogen	  behandelen,	  hebben	  mij	  telkens	  de	  kracht	  gegeven	  om	  te	  blijven	  
geloven	  in	  psychotherapie	  en	  de	  krenkende	  onderzoekswereld	  te	  verdragen.	  	  
	  
Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  iemand	  die	  binnenkomt	  met	  een	  depressieve	  stoornis,	  langzaam	  de	  
sombere	  deken	  te	  helpen	  afdoen,	  langzaam	  weer	  te	  zien	  leven,	  lucht	  en	  energie	  te	  zien	  
voelen.	  Om	  daarna	  samen	  stil	  te	  staan	  bij	  de	  pijnlijke	  reden	  van	  het	  ontstaan	  van	  die	  
sombere	  deken.	  Om	  vervolgens	  te	  bekijken	  hoe	  we	  ervoor	  kunnen	  zorgen	  dat	  die	  deken	  niet	  
meer	  hoeft	  te	  ontstaan,	  ondanks	  de	  soms	  ingrijpende	  levensomstandigheden	  die	  ieder	  van	  
ons	  meemaakt.	  Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  dit	  intieme	  en	  vaak	  pijnlijke	  proces	  met	  iemand	  te	  
mogen	  meemaken.	  Deelgenoot	  ervan	  te	  mogen	  zijn.	  Te	  mogen	  voelen	  wat	  de	  ander	  voelt	  of	  
daarin	  soms	  zelfs	  voor	  te	  gaan.	  Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  in	  dit	  intieme	  contact	  samen	  uit	  te	  
zoeken	  wat	  we	  bij	  elkaar	  oproepen.	  Wat	  doe	  ik	  als	  psychotherapeut	  	  in	  het	  contact	  dat	  het	  

die	  mij	  laat	  zien	  en	  voelen	  wat	  er	  in	  het	  gewone	  leven	  gebeurt	  in	  relaties	  en	  wat	  er	  vroeger	  
gebeurde?	  Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  deze	  puzzel	  samen	  te	  ontrafelen,	  met	  of	  zonder	  woorden,	  
en	  samen	  een	  nieuwe	  ervaring	  te	  beleven.	  Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  iemand	  te	  laten	  ervaren	  
dat	  er	  intimiteit	  kan	  bestaan	  zonder	  gevaar,	  zonder	  op	  je	  hoede	  te	  hoeven	  zijn,	  zonder	  
grensoverschrijdingen.	  Intimiteit	  waarin	  je	  helemaal	  kunt	  zijn	  wie	  je	  echt	  bent,	  met	  een	  
ander	  die	  echt	  is	  en	  open	  staat	  voor	  jou.	  Ik	  geef	  mijn	  patiënten	  alles	  van	  mij,	  zij	  geven	  mij	  
even	  zoveel.	  Aan	  jullie	  allen	  draag	  ik	  dit	  boek	  op.	  Ik	  kan	  jullie	  niet	  met	  naam	  noemen	  maar	  
jullie	  zijn	  allemaal	  bij	  me.	  Dank	  voor	  jullie	  vertrouwen,	  dank	  voor	  het	  contact,	  dank	  dat	  we	  
elkaar	  ontmoet	  hebben.	  Ik	  zal	  geen	  van	  jullie	  ooit	  vergeten.	  
	  
Dit	  project	  werd	  gedragen	  door	  veel	  mensen.	  Zonder	  hen	  was	  het	  niet	  begonnen	  en	  niet	  
afgerond.	  	  
	  
Jack,	  mijn	  promotor,	  mijn	  bron	  van	  steun	  op	  de	  momenten	  dat	  ik	  het	  eigenlijk	  al	  opgegeven	  
had	  en	  ook	  daarna.	  Wij	  herinneren	  ons	  allebei:	  afdeling	  onderzoek	  PZA	  onder	  de	  Zuid	  as,	  in	  
een	  kil	  kantoorgebouw.	  Ik	  kom	  binnen	  en	  zeg	  dat	  ik	  nooit	  een	  college	  KPSP	  kan	  geven	  aan	  de	  
VU	  als	  ik	  zelf	  niet	  eens	  een	  patiënt	  beter	  kan	  maken.	  Jij	  laat	  me	  even	  en	  na	  een	  tijdje	  zeg	  je:	  
“met	  deze	  zin	  moet	  je	  zo	  meteen	  je	  hoorcollege	  beginnen.	  Dat	  spreekt	  aan,	  ze	  hangen	  aan	  je	  
lippen	  en	  vertel	  ze	  wat	  je	  goed	  en	  verkeerd	  gedaan	  hebt.”	  En	  zo	  ging	  het.	  Het	  was	  waar,	  ze	  
hingen	  aan	  mijn	  lippen.	  	  
	  

Je	  bent	  een	  snelle	  denker	  en	  je	  hebt	  altijd	  haast.	  Dat	  is	  een	  perfecte	  combinatie.	  Als	  ik	  
vastliep,	  wist	  je	  al	  na	  drie	  zinnen	  wat	  er	  mis	  was	  en	  haalde	  me	  uit	  de	  knoop.	  Ik	  vond	  dan	  
soms	  wel	  eens	  dat	  het	  allemaal	  wat	  snel	  ging	  maar	  het	  is	  voor	  mij	  goed	  geweest.	  Je	  kon	  de	  
lijn	  van	  mijn	  artikelen	  altijd	  beter	  vasthouden	  dan	  ikzelf.	  Ik	  heb	  de	  neiging	  in	  de	  inleiding	  en	  
de	  discussie	  alles	  met	  alles	  te	  willen	  verbinden.	  Meedogenloos	  fileerde	  je	  dat,	  streepte	  alles	  
weg	  om	  drie	  kernpunten	  over	  te	  laten.	  Wat	  heb	  ik	  me	  vaak	  gekrenkt	  gevoeld	  daardoor.	  
Maar	  wat	  was	  het	  goed	  dat	  je	  dat	  deed.	  
	  
Jack,	  je	  hebt	  me	  de	  unieke	  mogelijkheid	  gegeven	  promotieonderzoek	  te	  doen,	  naast	  mijn	  	  
opleiding	  tot	  psychoanalytisch	  psychotherapeut	  en	  mijn	  klinische,	  psychotherapeutische	  
werk.	  Je	  hebt	  me	  daarin	  vrij	  gelaten	  met	  een	  rotsvast	  vertrouwen	  dat	  het	  goed	  zou	  komen.	  
Je	  hebt	  me	  laten	  groeien	  en	  ik	  ben	  gegroeid	  aan	  jouw	  geloof	  in	  mij.	  Ik	  ben	  je	  veel	  dank	  
verschuldigd.	  
	  
Rien,	  als	  co	  promotor	  ben	  je	  mijn	  inhoudelijke	  bron	  van	  kennis	  geweest.	  Je	  hebt	  veel	  kennis	  
van	  en	  passie	  voor	  psychoanalytische	  psychotherapie	  en	  wij	  konden	  elkaar	  daarin	  naadloos	  
vinden.	  Je	  bracht	  mijn	  artikelen	  altijd	  op	  een	  hoger	  plan	  door	  de	  verschillende,	  soms	  
ogenschijnlijk	  niet	  te	  combineren	  bevindingen,	  theoretisch	  met	  elkaar	  te	  verbinden.	  Je	  hebt	  
een	  brede,	  overkoepelende	  visie	  op	  psychotherapie	  die	  genuanceerd	  is	  maar	  waarin	  je	  ook	  
duidelijk	  stelling	  neemt.	  Jij	  hebt	  een	  belangrijke	  rol	  gespeeld	  in	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  
KPSP	  en	  ook	  daarin	  waren	  we,	  nationaal	  en	  internationaal,	  een	  mooi	  team.	  Jouw	  
bespreekniveaus	  hebben	  gezorgd	  voor	  vele	  goeie	  en	  nog	  veel	  meer	  foute	  grappen.	  We	  
hebben	  veel	  lol	  en	  goeie	  gesprekken	  gehad.	  Dank	  je	  wel.	  
	  
Claudi,	  onze	  eerste	  kennismaking	  zal	  ik	  nooit	  vergeten.	  Januari	  2007.	  Wij	  waren	  beide	  
sprekers	  op	  een	  studiemiddag	  en	  in	  de	  lobby	  van	  een	  Amsterdams	  hotel	  zie	  ik	  jou	  kennis	  
maken	  met	  Frans	  door	  te	  zeggen:	  “	  Ik	  ben	  Claudi	  en	  wij	  hebben	  een	  challenge.”	  Je	  bedoelde	  
KPSP	  versus	  CGT.	  Frans	  was	  betoverd	  voor	  het	  leven	  en	  ik	  vond	  je	  meteen	  leuk.	  Ik	  vind	  het	  
een	  eer	  dat	  je	  coauteur	  van	  twee	  van	  mijn	  laatste	  artikelen	  bent	  en	  dat	  je	  copromotor	  wilt	  
zijn.	  Dank	  je	  wel	  en	  ik	  hoop	  op	  nog	  veel	  uitdagingen	  in	  de	  toekomst.	  
	  
Graag	  wil	  ik	  de	  leden	  van	  de	  beoordelingscommissie,	  dr.	  Sjoerd	  Colijn,	  prof.	  dr.	  Marcus	  
Huibers,	  prof.	  dr.	  Patrick	  Luyten,	  dr.	  Saskia	  de	  Maat,	  dr.	  Frans	  Schalkwijk,	  en	  prof.	  dr.	  Jan	  
Spijker	  bedanken	  voor	  de	  tijd	  die	  zij	  genomen	  hebben	  om	  mijn	  proefschrift	  te	  lezen	  en	  te	  
beoordelen.	  
	  
Jaap	  Peen,	  mijn	  statistische	  rots	  in	  de	  branding.	  Zonder	  jou	  was	  dit	  hele	  project	  niets	  
geworden.	  Je	  hebt	  het	  nooit	  gezegd	  maar	  ik	  denk	  dat	  je	  regelmatig	  gek	  van	  me	  werd.	  We	  
zijn	  ook	  zo	  verschillend.	  Jij	  met	  je	  altijd	  rustige,	  bijna	  trage	  manier	  van	  bewegen	  en	  praten.	  Ik	  
die	  druk,	  snel	  en	  vaak	  in	  paniek	  iets	  acuut	  wilde	  begrijpen.	  Onze	  vele	  telefoongesprekken	  zal	  
ik	  nooit	  vergeten.	  Door	  de	  jaren	  heen	  hebben	  we	  een	  prettige	  modus	  gevonden	  om	  elkaar	  
te	  vinden	  en	  ik	  ben	  je	  erg	  dankbaar	  voor	  het	  vele	  werk	  dat	  je	  voor	  dit	  project	  gedaan	  hebt.	  
Volgens	  mij	  heb	  jij	  er	  stiekem	  ook	  van	  genoten.	  
	  
Robert	  Schoevers,	  zonder	  wie	  dit	  project	  nooit	  gestart	  was.	  Jij	  hebt	  me	  op	  dit	  pad	  gebracht	  
en	  was	  daarin	  vasthoudend.	  Je	  bent	  met	  name	  betrokken	  geweest	  bij	  het	  TEF	  artikel	  dat	  ons	  
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Dankwoord

Op	  1	  april	  2006	  begon	  ik	  aan	  dit	  project,	  onwetend	  over	  het	  hobbelige	  en	  vaak	  pijnlijke	  
verloop	  ervan.	  Het	  zou	  en	  moest	  psychotherapie	  procesonderzoek	  worden,	  wat	  het	  me	  ook	  
zou	  kosten.	  En	  dat	  heb	  ik	  geweten.	  Onze	  eerste	  publicatie	  liet	  vier	  jaar	  op	  zich	  wachten.	  Ik	  
heb,	  na	  vele	  afwijzingen	  in	  die	  periode,	  vaak	  overwogen	  ermee	  te	  stoppen.	  Het	  lukte	  me	  om	  
mezelf	  telkens	  weer	  uit	  mijn	  narcistisch	  gekrenkte	  moeras	  te	  trekken	  en	  door	  te	  gaan,	  soms	  
tegen	  beter	  weten	  in.	  Zo	  heb	  ik	  het	  altijd	  gedaan	  en	  zo	  zal	  ik	  het	  weer	  doen.	  	  
	  
Het	  zijn	  rijke	  jaren	  geweest	  waarin	  onderzoek	  opzetten,	  uitdragen,	  uitvoeren	  en	  publiceren	  
met	  een	  energieke	  en	  leuke	  groep	  mensen,	  een	  fantastisch	  nationaal	  en	  internationaal	  
avontuur	  was.	  Altijd	  gedreven	  door	  de	  motivatie	  om	  psychoanalytische	  psychotherapie	  
toegankelijk,	  betaalbaar	  en	  uitvoerbaar	  te	  maken	  voor	  die	  mensen	  die	  dat	  het	  meest	  nodig	  
hebben.	  De	  talloze	  patiënten	  die	  ik	  met	  KPSP	  en	  andere	  vormen	  van	  psychoanalytische	  
psychotherapie	  heb	  mogen	  behandelen,	  hebben	  mij	  telkens	  de	  kracht	  gegeven	  om	  te	  blijven	  
geloven	  in	  psychotherapie	  en	  de	  krenkende	  onderzoekswereld	  te	  verdragen.	  	  
	  
Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  iemand	  die	  binnenkomt	  met	  een	  depressieve	  stoornis,	  langzaam	  de	  
sombere	  deken	  te	  helpen	  afdoen,	  langzaam	  weer	  te	  zien	  leven,	  lucht	  en	  energie	  te	  zien	  
voelen.	  Om	  daarna	  samen	  stil	  te	  staan	  bij	  de	  pijnlijke	  reden	  van	  het	  ontstaan	  van	  die	  
sombere	  deken.	  Om	  vervolgens	  te	  bekijken	  hoe	  we	  ervoor	  kunnen	  zorgen	  dat	  die	  deken	  niet	  
meer	  hoeft	  te	  ontstaan,	  ondanks	  de	  soms	  ingrijpende	  levensomstandigheden	  die	  ieder	  van	  
ons	  meemaakt.	  Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  dit	  intieme	  en	  vaak	  pijnlijke	  proces	  met	  iemand	  te	  
mogen	  meemaken.	  Deelgenoot	  ervan	  te	  mogen	  zijn.	  Te	  mogen	  voelen	  wat	  de	  ander	  voelt	  of	  
daarin	  soms	  zelfs	  voor	  te	  gaan.	  Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  in	  dit	  intieme	  contact	  samen	  uit	  te	  
zoeken	  wat	  we	  bij	  elkaar	  oproepen.	  Wat	  doe	  ik	  als	  psychotherapeut	  	  in	  het	  contact	  dat	  het	  
makkelijk	  of	  lastig	  maakt	  voor	  de	  ander	  zich	  open	  te	  stellen.	  En	  wat	  de	  ander	  doet	  met	  mij	  
die	  mij	  laat	  zien	  en	  voelen	  wat	  er	  in	  het	  gewone	  leven	  gebeurt	  in	  relaties	  en	  wat	  er	  vroeger	  
gebeurde?	  Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  deze	  puzzel	  samen	  te	  ontrafelen,	  met	  of	  zonder	  woorden,	  
en	  samen	  een	  nieuwe	  ervaring	  te	  beleven.	  Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  iemand	  te	  laten	  ervaren	  
dat	  er	  intimiteit	  kan	  bestaan	  zonder	  gevaar,	  zonder	  op	  je	  hoede	  te	  hoeven	  zijn,	  zonder	  
grensoverschrijdingen.	  Intimiteit	  waarin	  je	  helemaal	  kunt	  zijn	  wie	  je	  echt	  bent,	  met	  een	  
ander	  die	  echt	  is	  en	  open	  staat	  voor	  jou.	  Ik	  geef	  mijn	  patiënten	  alles	  van	  mij,	  zij	  geven	  mij	  
even	  zoveel.	  Aan	  jullie	  allen	  draag	  ik	  dit	  boek	  op.	  Ik	  kan	  jullie	  niet	  met	  naam	  noemen	  maar	  
jullie	  zijn	  allemaal	  bij	  me.	  Dank	  voor	  jullie	  vertrouwen,	  dank	  voor	  het	  contact,	  dank	  dat	  we	  
elkaar	  ontmoet	  hebben.	  Ik	  zal	  geen	  van	  jullie	  ooit	  vergeten.	  
	  
Dit	  project	  werd	  gedragen	  door	  veel	  mensen.	  Zonder	  hen	  was	  het	  niet	  begonnen	  en	  niet	  
afgerond.	  	  
	  
Jack,	  mijn	  promotor,	  mijn	  bron	  van	  steun	  op	  de	  momenten	  dat	  ik	  het	  eigenlijk	  al	  opgegeven	  
had	  en	  ook	  daarna.	  Wij	  herinneren	  ons	  allebei:	  afdeling	  onderzoek	  PZA	  onder	  de	  Zuid	  as,	  in	  
een	  kil	  kantoorgebouw.	  Ik	  kom	  binnen	  en	  zeg	  dat	  ik	  nooit	  een	  college	  KPSP	  kan	  geven	  aan	  de	  
VU	  als	  ik	  zelf	  niet	  eens	  een	  patiënt	  beter	  kan	  maken.	  Jij	  laat	  me	  even	  en	  na	  een	  tijdje	  zeg	  je:	  
“met	  deze	  zin	  moet	  je	  zo	  meteen	  je	  hoorcollege	  beginnen.	  Dat	  spreekt	  aan,	  ze	  hangen	  aan	  je	  
lippen	  en	  vertel	  ze	  wat	  je	  goed	  en	  verkeerd	  gedaan	  hebt.”	  En	  zo	  ging	  het.	  Het	  was	  waar,	  ze	  
hingen	  aan	  mijn	  lippen.	  	  
	  

Je	  bent	  een	  snelle	  denker	  en	  je	  hebt	  altijd	  haast.	  Dat	  is	  een	  perfecte	  combinatie.	  Als	  ik	  
vastliep,	  wist	  je	  al	  na	  drie	  zinnen	  wat	  er	  mis	  was	  en	  haalde	  me	  uit	  de	  knoop.	  Ik	  vond	  dan	  
soms	  wel	  eens	  dat	  het	  allemaal	  wat	  snel	  ging	  maar	  het	  is	  voor	  mij	  goed	  geweest.	  Je	  kon	  de	  
lijn	  van	  mijn	  artikelen	  altijd	  beter	  vasthouden	  dan	  ikzelf.	  Ik	  heb	  de	  neiging	  in	  de	  inleiding	  en	  
de	  discussie	  alles	  met	  alles	  te	  willen	  verbinden.	  Meedogenloos	  fileerde	  je	  dat,	  streepte	  alles	  
weg	  om	  drie	  kernpunten	  over	  te	  laten.	  Wat	  heb	  ik	  me	  vaak	  gekrenkt	  gevoeld	  daardoor.	  
Maar	  wat	  was	  het	  goed	  dat	  je	  dat	  deed.	  
	  
Jack,	  je	  hebt	  me	  de	  unieke	  mogelijkheid	  gegeven	  promotieonderzoek	  te	  doen,	  naast	  mijn	  	  
opleiding	  tot	  psychoanalytisch	  psychotherapeut	  en	  mijn	  klinische,	  psychotherapeutische	  
werk.	  Je	  hebt	  me	  daarin	  vrij	  gelaten	  met	  een	  rotsvast	  vertrouwen	  dat	  het	  goed	  zou	  komen.	  
Je	  hebt	  me	  laten	  groeien	  en	  ik	  ben	  gegroeid	  aan	  jouw	  geloof	  in	  mij.	  Ik	  ben	  je	  veel	  dank	  
verschuldigd.	  
	  
Rien,	  als	  co	  promotor	  ben	  je	  mijn	  inhoudelijke	  bron	  van	  kennis	  geweest.	  Je	  hebt	  veel	  kennis	  
van	  en	  passie	  voor	  psychoanalytische	  psychotherapie	  en	  wij	  konden	  elkaar	  daarin	  naadloos	  
vinden.	  Je	  bracht	  mijn	  artikelen	  altijd	  op	  een	  hoger	  plan	  door	  de	  verschillende,	  soms	  
ogenschijnlijk	  niet	  te	  combineren	  bevindingen,	  theoretisch	  met	  elkaar	  te	  verbinden.	  Je	  hebt	  
een	  brede,	  overkoepelende	  visie	  op	  psychotherapie	  die	  genuanceerd	  is	  maar	  waarin	  je	  ook	  
duidelijk	  stelling	  neemt.	  Jij	  hebt	  een	  belangrijke	  rol	  gespeeld	  in	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  
KPSP	  en	  ook	  daarin	  waren	  we,	  nationaal	  en	  internationaal,	  een	  mooi	  team.	  Jouw	  
bespreekniveaus	  hebben	  gezorgd	  voor	  vele	  goeie	  en	  nog	  veel	  meer	  foute	  grappen.	  We	  
hebben	  veel	  lol	  en	  goeie	  gesprekken	  gehad.	  Dank	  je	  wel.	  
	  
Claudi,	  onze	  eerste	  kennismaking	  zal	  ik	  nooit	  vergeten.	  Januari	  2007.	  Wij	  waren	  beide	  
sprekers	  op	  een	  studiemiddag	  en	  in	  de	  lobby	  van	  een	  Amsterdams	  hotel	  zie	  ik	  jou	  kennis	  
maken	  met	  Frans	  door	  te	  zeggen:	  “	  Ik	  ben	  Claudi	  en	  wij	  hebben	  een	  challenge.”	  Je	  bedoelde	  
KPSP	  versus	  CGT.	  Frans	  was	  betoverd	  voor	  het	  leven	  en	  ik	  vond	  je	  meteen	  leuk.	  Ik	  vind	  het	  
een	  eer	  dat	  je	  coauteur	  van	  twee	  van	  mijn	  laatste	  artikelen	  bent	  en	  dat	  je	  copromotor	  wilt	  
zijn.	  Dank	  je	  wel	  en	  ik	  hoop	  op	  nog	  veel	  uitdagingen	  in	  de	  toekomst.	  
	  
Graag	  wil	  ik	  de	  leden	  van	  de	  beoordelingscommissie,	  dr.	  Sjoerd	  Colijn,	  prof.	  dr.	  Marcus	  
Huibers,	  prof.	  dr.	  Patrick	  Luyten,	  dr.	  Saskia	  de	  Maat,	  dr.	  Frans	  Schalkwijk,	  en	  prof.	  dr.	  Jan	  
Spijker	  bedanken	  voor	  de	  tijd	  die	  zij	  genomen	  hebben	  om	  mijn	  proefschrift	  te	  lezen	  en	  te	  
beoordelen.	  
	  
Jaap	  Peen,	  mijn	  statistische	  rots	  in	  de	  branding.	  Zonder	  jou	  was	  dit	  hele	  project	  niets	  
geworden.	  Je	  hebt	  het	  nooit	  gezegd	  maar	  ik	  denk	  dat	  je	  regelmatig	  gek	  van	  me	  werd.	  We	  
zijn	  ook	  zo	  verschillend.	  Jij	  met	  je	  altijd	  rustige,	  bijna	  trage	  manier	  van	  bewegen	  en	  praten.	  Ik	  
die	  druk,	  snel	  en	  vaak	  in	  paniek	  iets	  acuut	  wilde	  begrijpen.	  Onze	  vele	  telefoongesprekken	  zal	  
ik	  nooit	  vergeten.	  Door	  de	  jaren	  heen	  hebben	  we	  een	  prettige	  modus	  gevonden	  om	  elkaar	  
te	  vinden	  en	  ik	  ben	  je	  erg	  dankbaar	  voor	  het	  vele	  werk	  dat	  je	  voor	  dit	  project	  gedaan	  hebt.	  
Volgens	  mij	  heb	  jij	  er	  stiekem	  ook	  van	  genoten.	  
	  
Robert	  Schoevers,	  zonder	  wie	  dit	  project	  nooit	  gestart	  was.	  Jij	  hebt	  me	  op	  dit	  pad	  gebracht	  
en	  was	  daarin	  vasthoudend.	  Je	  bent	  met	  name	  betrokken	  geweest	  bij	  het	  TEF	  artikel	  dat	  ons	  
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veel	  hoofdpijn	  heeft	  bezorgd	  maar	  ook	  vele	  uren	  inspiratie.	  Het	  heeft	  na	  een	  lange	  adem,	  
wel	  twee	  publicaties	  opgeleverd.	  Dank	  je	  wel.	  
	  
Jacques	  Barber,	  one	  of	  the	  world’s	  prominent	  alliance	  and	  psychotherapy	  researchers.	  It	  is	  a	  
privilege	  to	  know	  you	  and	  to	  have	  published	  an	  article	  with	  you.	  The	  first	  time	  we	  met	  was	  in	  
San	  Francisco	  and	  you	  advised	  me	  to	  read	  your	  work.	  This	  is	  what	  I	  did.	  Thank	  you	  for	  the	  
careful	  reading	  and	  your	  up	  to	  date	  knowledge	  on	  alliance	  research	  you	  shared	  with	  me.	  
Above	  all,	  thanks	  for	  the	  good	  laughs	  when	  we	  met	  somewhere	  in	  the	  world	  or	  in	  
Amsterdam.	  Hope	  to	  stay	  in	  contact	  with	  you	  and	  your	  wife	  Smadar.	  	  
	  
De	  kerngroep	  KPSP	  (Frans	  de	  Jonghe,	  Rien	  Van,	  Jack	  Dekker,	  Saskia	  de	  Maat,	  Annemieke	  
Noteboom,	  Linda	  Dil	  en	  Anne	  van	  Broekhuyzen)	  
	  
Als	  ik	  aan	  de	  kerngroep	  denk,	  denk	  ik	  aan	  heel	  veel	  lol,	  koffie	  bij	  Frans,	  wijn	  bij	  Frans,	  hapjes	  
bij	  Frans,	  lekkere	  etentjes	  en	  de	  nationale	  en	  internationale	  congressen.	  Wat	  zijn	  we	  
zenuwachtig	  geweest	  in	  het	  begin.	  En	  wat	  leer	  je	  elkaar	  goed	  kennen	  onder	  die	  
hoogspanning.	  Jaar	  na	  jaar	  mochten	  we	  weer	  cursus	  geven	  op	  de	  APA,	  wat	  waren	  we	  trots.	  
En	  terecht.	  	  
	  
Ik	  herinner	  me	  ook	  de	  eindeloze	  discussies	  over	  wat	  APS	  nou	  is	  en	  wat	  niet	  en	  hoe	  KPSP	  zich	  
theoretisch	  en	  technisch	  zou	  moeten	  ontwikkelen.	  We	  hebben	  een	  prachtig	  nieuw	  boek	  met	  
elkaar	  geschreven,	  zijn	  een	  register	  van	  de	  NVPP	  geworden	  en	  nog	  altijd	  zijn	  we	  een	  
enthousiaste	  club	  jonge	  honden	  die	  overal	  lezingen	  geeft,	  cursussen	  geeft	  en	  supervisie	  
geeft	  maar	  die	  de	  DVD	  van	  Frans	  een	  dag	  van	  tevoren	  altijd	  kwijt	  is.	  Ik	  vraag	  me	  af	  hoe	  
professioneel	  we	  nu	  uiteindelijk	  gaan	  worden.	  Misschien	  moeten	  we	  dat	  helemaal	  niet	  
willen.	  Het	  is	  goed	  zo.	  	  
	  
Frans,	  jij	  nam	  me	  in	  mei	  1998	  aan	  bij	  het	  toenmalige	  PZA.	  Maar	  niet	  nadat	  ik	  de	  vraag	  
waarom	  ik	  in	  godsnaam	  een	  scriptie	  over	  doven	  schreef	  om	  vervolgens	  bij	  jou	  te	  solliciteren,	  
blijkbaar	  bevredigend	  en	  geloofwaardig	  beantwoord	  had.	  Wij	  vonden	  elkaar	  meteen.	  Het	  
was	  makkelijk.	  Jij	  was	  het	  brein,	  ik	  was	  jouw	  PR	  vrouw.	  Later	  werd	  je	  ook	  mijn	  supervisor,	  
leermeester	  en	  inspirator.	  Gaandeweg	  zijn	  we	  gelijkwaardiger	  geworden.	  Ik	  ging	  steeds	  
meer	  mijn	  eigen	  weg.	  Werd	  een	  zelfverzekerde	  psychotherapeut,	  onderwees	  en	  
superviseerde	  KPSP.	  Bij	  dat	  alles	  gaf	  jij	  me	  de	  ruimte.	  Je	  geloofde	  in	  mij,	  al	  heb	  je	  dat,	  denk	  
ik,	  nooit	  zo	  met	  woorden	  gezegd.	  Ik	  heb	  het	  gevoeld	  en	  ik	  ben	  aan	  jou	  gegroeid.	  Jouw	  en	  ons	  
nieuwste	  boek	  is	  daar	  de	  getuigenis	  van.	  	  
	  
Frans,	  ik	  heb	  zoveel	  van	  je	  geleerd.	  Ik	  heb	  geleerd	  een	  zuivere	  psychotherapeut	  te	  zijn.	  Ik	  
heb	  geleerd	  de	  gids	  te	  zijn	  op	  het	  hobbelige	  bergpad	  naar	  zelfinzicht.	  Nooit	  te	  ver	  vooruit,	  
nooit	  te	  ver	  achterblijven.	  Ik	  heb	  geleerd	  te	  geloven	  in	  de	  kracht	  van	  lang-‐	  en	  kortdurende	  
psychoanalytische	  psychotherapie.	  Ik	  heb	  geleerd	  dat	  psychoanalytische	  psychotherapie	  
toepasbaar	  is	  in	  alle	  vormen	  die	  nodig	  zijn	  om	  de	  ernstigst	  zieke	  patiënten	  te	  helpen.	  Ik	  heb	  
geleerd	  dat	  je	  nooit	  moet	  opgeven,	  altijd	  moet	  gaan	  voor	  waar	  je	  in	  gelooft.	  Ik	  heb	  geleerd	  
dat	  je	  moet	  blijven	  publiceren,	  ook	  al	  geloof	  je	  er	  zelf	  nauwelijks	  nog	  in.	  Je	  gastvrijheid,	  ook	  
die	  van	  Dees,	  was	  altijd	  hartverwarmend.	  Frans,	  ik	  dank	  je	  voor	  alles.	  Zonder	  jou	  was	  er	  geen	  
begin.	  
	  

Rien,	  Jack,	  Saskia,	  Annemieke,	  Linda	  en	  Anne,	  dank	  voor	  de	  vele	  inspirerende	  avonden,	  de	  
middagen	  en	  avonden	  cursus	  of	  lezingen	  geven,	  de	  lol.	  Het	  is	  nog	  niet	  voorbij.	  
	  
Simone	  Kool	  en	  Gerda	  van	  Aalst,	  jullie	  zijn	  samen	  met	  Frans	  degenen	  geweest	  die	  in	  de	  
beginjaren	  ‘90	  de	  KPSP	  hebben	  ontwikkeld,	  onderwezen	  en	  gesuperviseerd.	  Wat	  hebben	  we	  
mooie	  jaren	  gehad	  op	  congressen	  maar	  ook	  op	  de	  poli	  C/OW	  en	  later	  de	  FH.	  Het	  was	  mooi.	  
	  
Angelique	  Vergeer,	  de	  onvermoeibare	  Arkin	  bibliothecaresse.	  Hoeveel	  artikelen	  heb	  jij	  wel	  
niet	  voor	  mij	  opgezocht,	  soms	  op	  de	  meest	  vreemde	  plekken	  ter	  wereld.	  In	  de	  beginjaren	  
werkten	  we	  samen	  op	  het	  AOC,	  toen	  zagen	  we	  elkaar	  dagelijks.	  Even	  praten	  over	  jouw	  en	  
mijn	  leven.	  De	  laatste	  jaren	  zijn	  we	  elkaar	  fysiek	  uit	  het	  oog	  verloren	  maar	  digitaal	  zeker	  niet.	  
Dank	  dat	  je	  dit	  allemaal	  voor	  me	  deed.	  
	  
Wilma	  van	  Gelderen,	  de	  onderzoeksmanagement	  assistente	  die	  werkelijk	  alles	  kan.	  Er	  is	  
nooit	  een	  officieel	  moment	  geweest	  waarop	  ik	  jou	  gevraagd	  heb	  of	  je	  me	  wilde	  
ondersteunen.	  Het	  is	  zo	  gegaan.	  Je	  bent	  zorgvuldig,	  bereikbaar	  en	  altijd	  bereid	  mee	  te	  
denken.	  Jouw	  humor	  maakte	  het	  stressvolle	  submit	  proces	  altijd	  een	  stuk	  leuker	  en	  lichter.	  
Je	  bent	  nu	  van	  me	  af	  en	  hopelijk	  van	  Fava	  maar	  dat	  weet	  ik	  natuurlijk	  niet	  zeker.	  Dank	  je	  wel	  
Wilma	  voor	  de	  energie	  en	  moeite	  die	  je	  in	  dit	  project	  gestopt	  hebt.	  Het	  heeft	  het	  een	  stuk	  
makkelijker	  gemaakt	  voor	  mij.	  
	  
De	  data	  voor	  dit	  project	  komen	  voor	  een	  groot	  deel	  uit	  Praten	  en	  Pillen	  3.	  Op	  15	  mei	  1998	  
werd	  ik	  daar	  onderzoekscoördinator	  van.	  Ik	  volgde	  Cécile	  Gijsbers	  van	  Wijk	  op.	  Cécile,	  jij	  
hebt	  het	  TEF	  ontwikkeld	  en	  meegeholpen	  aan	  de	  twee	  publicaties	  daarover.	  Je	  had	  geen	  
idee	  dat	  dit	  kleine	  vragenlijstje	  nog	  zoveel	  zou	  opleveren.	  Sigfried	  Schouws,	  Glenn	  Smid,	  
Arianna	  Nijboer	  en	  Marieke	  Engel	  waren	  de	  onderzoeksassistenten	  van	  toen.	  We	  waren	  een	  
hecht	  team	  en	  kregen	  veel	  voor	  elkaar	  op	  de	  twee	  poliklinieken	  waar	  het	  onderzoek	  liep.	  
Later	  namen	  anderen	  het	  over,	  ik	  noem	  er	  een	  paar:	  Tirza	  Bouman,	  Rianne	  Bouwman,	  
Rosaline	  de	  Bruin,	  Martine	  Daniëls,	  Ellen	  Groot,	  Lisanne	  Koomen,	  Sanne	  Iris	  Lentjes,	  Sandy	  
Paulides,	  Asia	  Ruchlewska,	  Aukje	  Vink,	  Dieuwertje	  Westra,	  Jeanique	  Willemse,	  Ayse	  Zor	  en	  
Marieke	  Zwerver.	  Ik	  heb	  erg	  prettig	  met	  jullie	  gewerkt	  door	  de	  jaren	  heen.	  Sommigen	  ben	  ik	  
uit	  het	  oog	  verloren	  maar	  van	  velen	  van	  jullie	  weet	  ik	  dat	  het	  goed	  gaat	  en	  dat	  de	  start	  bij	  
het	  depressieonderzoek	  een	  opstap	  is	  geweest	  is	  voor	  een	  mooie	  verdere	  carrière	  in	  de	  GGZ.	  
Dank	  voor	  de	  samenwerking	  en	  dank	  voor	  de	  vele	  data	  die	  we	  samen	  verzameld	  hebben.	  
Het	  kostte	  soms	  wat	  zweet	  maar	  we	  deden	  het.	  	  
	  
Ellen	  Driessen	  en	  Frank	  Don,	  mijn	  medepromovendi.	  Ellen,	  je	  bent	  me	  al	  voorgegaan	  met	  
een	  prachtig	  cum	  laude	  proefschrift.	  Je	  was	  telkens	  een	  voorbeeld	  voor	  mij	  hoewel	  je	  best	  
mag	  weten	  dat	  ik	  ook	  momenten	  van	  ernstige	  jaloezie	  gekend	  heb.	  Je	  bent	  goed	  en	  
intelligent.	  Je	  gaat	  een	  mooie	  carrière	  tegemoet.	  	  	  
Frank,	  we	  spreken	  elkaar	  alleen	  nog	  maar	  op	  congressen	  maar	  ik	  wens	  jou	  een	  mooie	  tijd	  en	  
een	  mooi	  proefschrift	  toe.	  Het	  gaat	  je	  lukken,	  ik	  weet	  het	  zeker.	  
	  
De	  collega’s	  van	  polikliniek	  C/OW	  
	  
Hier	  is	  het	  allemaal	  begonnen.	  Ik	  werd	  aangenomen	  als	  onderzoekscoördinator	  van	  Praten	  
en	  Pillen	  3	  en	  tegelijkertijd	  liep	  ik	  mijn	  stage	  psychotherapie.	  Twee	  petten	  die	  ik	  goed	  bleek	  
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veel	  hoofdpijn	  heeft	  bezorgd	  maar	  ook	  vele	  uren	  inspiratie.	  Het	  heeft	  na	  een	  lange	  adem,	  
wel	  twee	  publicaties	  opgeleverd.	  Dank	  je	  wel.	  
	  
Jacques	  Barber,	  one	  of	  the	  world’s	  prominent	  alliance	  and	  psychotherapy	  researchers.	  It	  is	  a	  
privilege	  to	  know	  you	  and	  to	  have	  published	  an	  article	  with	  you.	  The	  first	  time	  we	  met	  was	  in	  
San	  Francisco	  and	  you	  advised	  me	  to	  read	  your	  work.	  This	  is	  what	  I	  did.	  Thank	  you	  for	  the	  
careful	  reading	  and	  your	  up	  to	  date	  knowledge	  on	  alliance	  research	  you	  shared	  with	  me.	  
Above	  all,	  thanks	  for	  the	  good	  laughs	  when	  we	  met	  somewhere	  in	  the	  world	  or	  in	  
Amsterdam.	  Hope	  to	  stay	  in	  contact	  with	  you	  and	  your	  wife	  Smadar.	  	  
	  
De	  kerngroep	  KPSP	  (Frans	  de	  Jonghe,	  Rien	  Van,	  Jack	  Dekker,	  Saskia	  de	  Maat,	  Annemieke	  
Noteboom,	  Linda	  Dil	  en	  Anne	  van	  Broekhuyzen)	  
	  
Als	  ik	  aan	  de	  kerngroep	  denk,	  denk	  ik	  aan	  heel	  veel	  lol,	  koffie	  bij	  Frans,	  wijn	  bij	  Frans,	  hapjes	  
bij	  Frans,	  lekkere	  etentjes	  en	  de	  nationale	  en	  internationale	  congressen.	  Wat	  zijn	  we	  
zenuwachtig	  geweest	  in	  het	  begin.	  En	  wat	  leer	  je	  elkaar	  goed	  kennen	  onder	  die	  
hoogspanning.	  Jaar	  na	  jaar	  mochten	  we	  weer	  cursus	  geven	  op	  de	  APA,	  wat	  waren	  we	  trots.	  
En	  terecht.	  	  
	  
Ik	  herinner	  me	  ook	  de	  eindeloze	  discussies	  over	  wat	  APS	  nou	  is	  en	  wat	  niet	  en	  hoe	  KPSP	  zich	  
theoretisch	  en	  technisch	  zou	  moeten	  ontwikkelen.	  We	  hebben	  een	  prachtig	  nieuw	  boek	  met	  
elkaar	  geschreven,	  zijn	  een	  register	  van	  de	  NVPP	  geworden	  en	  nog	  altijd	  zijn	  we	  een	  
enthousiaste	  club	  jonge	  honden	  die	  overal	  lezingen	  geeft,	  cursussen	  geeft	  en	  supervisie	  
geeft	  maar	  die	  de	  DVD	  van	  Frans	  een	  dag	  van	  tevoren	  altijd	  kwijt	  is.	  Ik	  vraag	  me	  af	  hoe	  
professioneel	  we	  nu	  uiteindelijk	  gaan	  worden.	  Misschien	  moeten	  we	  dat	  helemaal	  niet	  
willen.	  Het	  is	  goed	  zo.	  	  
	  
Frans,	  jij	  nam	  me	  in	  mei	  1998	  aan	  bij	  het	  toenmalige	  PZA.	  Maar	  niet	  nadat	  ik	  de	  vraag	  
waarom	  ik	  in	  godsnaam	  een	  scriptie	  over	  doven	  schreef	  om	  vervolgens	  bij	  jou	  te	  solliciteren,	  
blijkbaar	  bevredigend	  en	  geloofwaardig	  beantwoord	  had.	  Wij	  vonden	  elkaar	  meteen.	  Het	  
was	  makkelijk.	  Jij	  was	  het	  brein,	  ik	  was	  jouw	  PR	  vrouw.	  Later	  werd	  je	  ook	  mijn	  supervisor,	  
leermeester	  en	  inspirator.	  Gaandeweg	  zijn	  we	  gelijkwaardiger	  geworden.	  Ik	  ging	  steeds	  
meer	  mijn	  eigen	  weg.	  Werd	  een	  zelfverzekerde	  psychotherapeut,	  onderwees	  en	  
superviseerde	  KPSP.	  Bij	  dat	  alles	  gaf	  jij	  me	  de	  ruimte.	  Je	  geloofde	  in	  mij,	  al	  heb	  je	  dat,	  denk	  
ik,	  nooit	  zo	  met	  woorden	  gezegd.	  Ik	  heb	  het	  gevoeld	  en	  ik	  ben	  aan	  jou	  gegroeid.	  Jouw	  en	  ons	  
nieuwste	  boek	  is	  daar	  de	  getuigenis	  van.	  	  
	  
Frans,	  ik	  heb	  zoveel	  van	  je	  geleerd.	  Ik	  heb	  geleerd	  een	  zuivere	  psychotherapeut	  te	  zijn.	  Ik	  
heb	  geleerd	  de	  gids	  te	  zijn	  op	  het	  hobbelige	  bergpad	  naar	  zelfinzicht.	  Nooit	  te	  ver	  vooruit,	  
nooit	  te	  ver	  achterblijven.	  Ik	  heb	  geleerd	  te	  geloven	  in	  de	  kracht	  van	  lang-‐	  en	  kortdurende	  
psychoanalytische	  psychotherapie.	  Ik	  heb	  geleerd	  dat	  psychoanalytische	  psychotherapie	  
toepasbaar	  is	  in	  alle	  vormen	  die	  nodig	  zijn	  om	  de	  ernstigst	  zieke	  patiënten	  te	  helpen.	  Ik	  heb	  
geleerd	  dat	  je	  nooit	  moet	  opgeven,	  altijd	  moet	  gaan	  voor	  waar	  je	  in	  gelooft.	  Ik	  heb	  geleerd	  
dat	  je	  moet	  blijven	  publiceren,	  ook	  al	  geloof	  je	  er	  zelf	  nauwelijks	  nog	  in.	  Je	  gastvrijheid,	  ook	  
die	  van	  Dees,	  was	  altijd	  hartverwarmend.	  Frans,	  ik	  dank	  je	  voor	  alles.	  Zonder	  jou	  was	  er	  geen	  
begin.	  
	  

Rien,	  Jack,	  Saskia,	  Annemieke,	  Linda	  en	  Anne,	  dank	  voor	  de	  vele	  inspirerende	  avonden,	  de	  
middagen	  en	  avonden	  cursus	  of	  lezingen	  geven,	  de	  lol.	  Het	  is	  nog	  niet	  voorbij.	  
	  
Simone	  Kool	  en	  Gerda	  van	  Aalst,	  jullie	  zijn	  samen	  met	  Frans	  degenen	  geweest	  die	  in	  de	  
beginjaren	  ‘90	  de	  KPSP	  hebben	  ontwikkeld,	  onderwezen	  en	  gesuperviseerd.	  Wat	  hebben	  we	  
mooie	  jaren	  gehad	  op	  congressen	  maar	  ook	  op	  de	  poli	  C/OW	  en	  later	  de	  FH.	  Het	  was	  mooi.	  
	  
Angelique	  Vergeer,	  de	  onvermoeibare	  Arkin	  bibliothecaresse.	  Hoeveel	  artikelen	  heb	  jij	  wel	  
niet	  voor	  mij	  opgezocht,	  soms	  op	  de	  meest	  vreemde	  plekken	  ter	  wereld.	  In	  de	  beginjaren	  
werkten	  we	  samen	  op	  het	  AOC,	  toen	  zagen	  we	  elkaar	  dagelijks.	  Even	  praten	  over	  jouw	  en	  
mijn	  leven.	  De	  laatste	  jaren	  zijn	  we	  elkaar	  fysiek	  uit	  het	  oog	  verloren	  maar	  digitaal	  zeker	  niet.	  
Dank	  dat	  je	  dit	  allemaal	  voor	  me	  deed.	  
	  
Wilma	  van	  Gelderen,	  de	  onderzoeksmanagement	  assistente	  die	  werkelijk	  alles	  kan.	  Er	  is	  
nooit	  een	  officieel	  moment	  geweest	  waarop	  ik	  jou	  gevraagd	  heb	  of	  je	  me	  wilde	  
ondersteunen.	  Het	  is	  zo	  gegaan.	  Je	  bent	  zorgvuldig,	  bereikbaar	  en	  altijd	  bereid	  mee	  te	  
denken.	  Jouw	  humor	  maakte	  het	  stressvolle	  submit	  proces	  altijd	  een	  stuk	  leuker	  en	  lichter.	  
Je	  bent	  nu	  van	  me	  af	  en	  hopelijk	  van	  Fava	  maar	  dat	  weet	  ik	  natuurlijk	  niet	  zeker.	  Dank	  je	  wel	  
Wilma	  voor	  de	  energie	  en	  moeite	  die	  je	  in	  dit	  project	  gestopt	  hebt.	  Het	  heeft	  het	  een	  stuk	  
makkelijker	  gemaakt	  voor	  mij.	  
	  
De	  data	  voor	  dit	  project	  komen	  voor	  een	  groot	  deel	  uit	  Praten	  en	  Pillen	  3.	  Op	  15	  mei	  1998	  
werd	  ik	  daar	  onderzoekscoördinator	  van.	  Ik	  volgde	  Cécile	  Gijsbers	  van	  Wijk	  op.	  Cécile,	  jij	  
hebt	  het	  TEF	  ontwikkeld	  en	  meegeholpen	  aan	  de	  twee	  publicaties	  daarover.	  Je	  had	  geen	  
idee	  dat	  dit	  kleine	  vragenlijstje	  nog	  zoveel	  zou	  opleveren.	  Sigfried	  Schouws,	  Glenn	  Smid,	  
Arianna	  Nijboer	  en	  Marieke	  Engel	  waren	  de	  onderzoeksassistenten	  van	  toen.	  We	  waren	  een	  
hecht	  team	  en	  kregen	  veel	  voor	  elkaar	  op	  de	  twee	  poliklinieken	  waar	  het	  onderzoek	  liep.	  
Later	  namen	  anderen	  het	  over,	  ik	  noem	  er	  een	  paar:	  Tirza	  Bouman,	  Rianne	  Bouwman,	  
Rosaline	  de	  Bruin,	  Martine	  Daniëls,	  Ellen	  Groot,	  Lisanne	  Koomen,	  Sanne	  Iris	  Lentjes,	  Sandy	  
Paulides,	  Asia	  Ruchlewska,	  Aukje	  Vink,	  Dieuwertje	  Westra,	  Jeanique	  Willemse,	  Ayse	  Zor	  en	  
Marieke	  Zwerver.	  Ik	  heb	  erg	  prettig	  met	  jullie	  gewerkt	  door	  de	  jaren	  heen.	  Sommigen	  ben	  ik	  
uit	  het	  oog	  verloren	  maar	  van	  velen	  van	  jullie	  weet	  ik	  dat	  het	  goed	  gaat	  en	  dat	  de	  start	  bij	  
het	  depressieonderzoek	  een	  opstap	  is	  geweest	  is	  voor	  een	  mooie	  verdere	  carrière	  in	  de	  GGZ.	  
Dank	  voor	  de	  samenwerking	  en	  dank	  voor	  de	  vele	  data	  die	  we	  samen	  verzameld	  hebben.	  
Het	  kostte	  soms	  wat	  zweet	  maar	  we	  deden	  het.	  	  
	  
Ellen	  Driessen	  en	  Frank	  Don,	  mijn	  medepromovendi.	  Ellen,	  je	  bent	  me	  al	  voorgegaan	  met	  
een	  prachtig	  cum	  laude	  proefschrift.	  Je	  was	  telkens	  een	  voorbeeld	  voor	  mij	  hoewel	  je	  best	  
mag	  weten	  dat	  ik	  ook	  momenten	  van	  ernstige	  jaloezie	  gekend	  heb.	  Je	  bent	  goed	  en	  
intelligent.	  Je	  gaat	  een	  mooie	  carrière	  tegemoet.	  	  	  
Frank,	  we	  spreken	  elkaar	  alleen	  nog	  maar	  op	  congressen	  maar	  ik	  wens	  jou	  een	  mooie	  tijd	  en	  
een	  mooi	  proefschrift	  toe.	  Het	  gaat	  je	  lukken,	  ik	  weet	  het	  zeker.	  
	  
De	  collega’s	  van	  polikliniek	  C/OW	  
	  
Hier	  is	  het	  allemaal	  begonnen.	  Ik	  werd	  aangenomen	  als	  onderzoekscoördinator	  van	  Praten	  
en	  Pillen	  3	  en	  tegelijkertijd	  liep	  ik	  mijn	  stage	  psychotherapie.	  Twee	  petten	  die	  ik	  goed	  bleek	  

29623_Hendriksen.indd   227 19-07-14   15:05



228

Acknowledgements

te	  kunnen	  combineren	  en	  waar	  ik	  nooit	  meer	  mee	  gestopt	  ben.	  Ik	  kon	  aan	  jullie	  leren.	  Met	  
zeer	  moeilijke	  mensen	  waar	  we	  in	  die	  tijd	  een	  half	  uur	  psychotherapie	  mee	  deden.	  Niet	  te	  
lang	  nadenken,	  gewoon	  doen,	  was	  de	  instelling.	  Ik	  heb	  dat	  nooit	  meer	  achter	  me	  gelaten.	  
Jullie	  lieten	  ook	  toe	  dat	  ik	  vanuit	  mijn	  andere	  rol	  toch	  echt	  wilde	  dat	  er	  een	  formulier	  A,	  PT,	  
FT	  of	  LUB	  ingevuld	  moest	  worden.	  Of	  dat	  er	  een	  patiënt	  genomen	  moest	  worden	  die	  echt	  
niet	  langer	  kon	  wachten	  na	  de	  randomisatie.	  Het	  ging	  altijd	  goed	  en	  het	  was	  fijn.	  Jullie	  waren	  
er	  toen	  mijn	  moeder	  ziek	  werd	  en	  overleed.	  Ik	  zal	  dat	  nooit	  vergeten.	  	  
	  
De	  collega’s	  van	  de	  polikliniek	  FH	  
	  
Ik	  denk	  nog	  vaak	  terug	  aan	  die	  kleine	  gezellige	  poli	  waar	  we	  eind	  2000	  met	  een	  paar	  
energieke	  mensen	  onze	  eigen	  toko	  vormgaven.	  Voormalig	  RIAGG	  met	  voormalig	  PZA	  samen	  
in	  een	  pand.	  Wat	  hebben	  we	  gestreden	  en	  wat	  hebben	  we	  een	  lol	  gehad.	  Wat	  waren	  we	  
eigenwijs	  maar	  daar	  hadden	  we	  ook	  alle	  reden	  toe,	  vonden	  we	  zelf.	  We	  hebben	  die	  poli	  met	  
een	  paar	  mensen	  opgezet.	  Ik	  kwam	  bij	  de	  uittocht	  in	  september	  2013	  nog	  mappen	  uit	  die	  
tijd	  tegen.	  Ieder	  proces	  bedachten	  we,	  schreven	  we	  op	  en	  zo	  moest	  het	  gebeuren.	  Zo	  
gebeurde	  het	  ook.	  Het	  waren	  intensieve	  en	  mooie	  jaren	  waarin	  velen	  van	  ons	  een	  bewogen	  
leven	  hadden	  binnen	  en	  buiten	  de	  poli.	  We	  maakten	  het	  allemaal	  met	  elkaar	  mee.	  De	  
vrijdagborrel	  waarin	  wij	  het	  leven,	  de	  liefde	  en	  de	  wereld	  bespraken	  met	  Anne,	  Annemieke	  
en	  Jose,	  waren	  onvergetelijk.	  
	  
De	  collega’s	  van	  het	  NPI	  
	  
Na	  de	  kanteling	  behandelden	  wij	  onze	  patiënten	  met	  persoonlijkheidsproblematiek	  op	  zeven	  
verschillende	  locaties	  in	  Amsterdam.	  Voormalig	  PHS	  integreerde	  met	  het	  NPI	  en	  we	  gingen	  
werken	  voor	  een	  zelfstandige	  BV	  onder	  de	  Arkin	  holding.	  Het	  was	  spannend	  en	  soms	  
moeilijk	  voor	  beide	  partijen.	  Er	  moest	  afscheid	  genomen	  worden	  van	  een	  eigen	  cultuur	  
waarin	  jarenlang	  fijn	  en	  goed	  gewerkt	  was.	  Dat	  was	  pijnlijk.	  Maar	  onze	  gedeelde	  passie	  voor	  
deze	  patiëntengroep	  bindt	  ons	  en	  nu	  we	  in	  een	  huis	  wonen,	  kunnen	  we	  gaan	  bouwen	  aan	  
een	  prachtig	  en	  vitaal	  NPI.	  Het	  beste	  centrum	  voor	  persoonlijkheidsstoornissen,	  waar	  de	  
mensen	  die	  dat	  het	  meest	  nodig	  hebben	  met	  kwalitatief	  hoogstaande	  en	  doelmatige	  
psychoanalytische	  psychotherapie	  behandeld	  worden.	  	  
	  
MT	  leden	  (Daphne	  Jongeneel,	  Edo	  Klein,	  Rien	  Van,	  Filip	  de	  Volder	  en	  Els	  Vos)	  
	  
Fijn	  zo’n	  MT	  lid	  dat	  haar	  proefschrift	  aan	  het	  afronden	  is	  en	  twee	  keer	  een	  periode	  uit	  de	  
lucht	  gaat	  om	  dit	  te	  volbrengen.	  Jullie	  hebben	  het	  nooit	  met	  zoveel	  woorden	  gezegd,	  maar	  
jullie	  hebben	  het	  vast	  gedacht	  en	  gevoeld.	  Jullie	  waren	  geduldig	  maar	  het	  was	  soms	  ook	  
lastig.	  Wat	  hebben	  we	  veel	  gedaan	  in	  korte	  tijd	  en	  wat	  een	  energie	  hadden	  we.	  We	  zijn	  
allemaal	  verschillend	  en	  dat	  is	  juist	  goed.	  Ik	  ben	  er	  trots	  op	  dat	  we	  de	  basis	  hebben	  gelegd	  
voor	  het	  nieuwe	  NPI.	  	  
	  
Els	  Vos,	  “Ik	  ben	  niet	  van	  de	  inhoud”,	  zeg	  je	  10	  keer	  per	  dag,	  maar	  mijn	  paniekaanval	  in	  de	  lift	  
van	  het	  NPI	  over	  de	  deadline	  van	  dit	  boekje	  wist	  je	  op	  fenomenale	  wijze	  te	  couperen.	  Je	  mag	  
dan	  wel	  niet	  van	  de	  inhoud	  zijn,	  je	  was	  mijn	  grootste	  steun	  in	  de	  laatste	  fase	  van	  de	  
vormgeving	  van	  dit	  boekje.	  Dank	  voor	  de	  vele	  avonden	  en	  weekenden	  werk.	  Jij	  weet	  als	  

geen	  ander	  mij	  rustig	  te	  krijgen.	  Dat	  is	  knap.	  Jij	  hebt	  de	  gehele	  vormgeving	  gedaan.	  Ik	  ben	  je	  
dankbaar.	  
	  
Kiona	  Oosterman,	  hoeveel	  tabellen	  heb	  jij	  omgezet?	  Veel.	  Jouw	  teamwork	  met	  Els	  maakte	  
dat	  ik	  rust	  vond	  en	  wist	  dat	  het	  goed	  kwam.	  Je	  bent	  me	  al	  vele	  jaren	  dierbaar.	  Wij	  vinden	  
elkaar	  vanaf	  het	  begin	  in	  het	  beste	  willen	  doen	  voor	  die	  mensen	  die	  dat	  het	  meest	  nodig	  
hebben.	  Dank	  dat	  je	  de	  laatste	  fase	  van	  mijn	  proefschrift	  zoveel	  makkelijker	  hebt	  gemaakt.	  	  
	  
Thijs	  de	  Wolf,	  mijn	  opleider	  psychotherapie	  en	  in	  jouw	  laatste	  maanden	  bij	  het	  NPI	  mijn	  
inhoudelijke	  baas.	  Veel	  van	  wat	  ik	  weet	  en	  hoe	  ik	  werk,	  heb	  ik	  van	  jou	  geleerd.	  Onze	  wegen	  
zijn	  elkaar	  regelmatig	  gekruist	  de	  afgelopen	  jaren	  en	  je	  geloofde,	  samen	  met	  Pieter,	  in	  mijn	  
leidinggevende	  kwaliteiten.	  Je	  gaf	  me	  de	  kans	  een	  nieuwe	  stap	  in	  mijn	  carrière	  te	  maken	  en	  
daar	  ben	  ik	  je	  dankbaar	  voor.	  Geniet	  van	  je	  welverdiende	  rust.	  	  
	  
Pieter	  Wetser,	  onder	  jouw	  leiding	  heeft	  het	  MT	  een	  nieuwe	  koers	  gevonden	  om	  het	  
voormalige	  PHS	  en	  het	  voormalige	  NPI	  een	  nieuwe	  toekomstbestendige	  vorm	  te	  geven.	  Wat	  
heb	  ik	  veel	  van	  jou	  geleerd	  in	  relatief	  korte	  tijd.	  We	  hebben	  vanaf	  het	  begin	  een	  tomeloos	  
energieke	  samenwerking	  gehad	  en	  we	  hebben	  veel	  bereikt.	  Dank	  je	  wel	  voor	  de	  kans	  die	  je	  
me	  gegeven	  hebt	  om	  mijzelf	  verder	  te	  ontwikkelen	  als	  Hoofd	  Behandelzaken.	  Jammer	  dat	  je	  
zo	  vroeg	  bent	  weggegaan.	  
	  
Jeroen	  Muller,	  als	  eindverantwoordelijke	  voor	  het	  opleidingsbeleid	  van	  het	  Arkin	  concern	  
heb	  je	  de	  randvoorwaarden	  gecreëerd	  voor	  mijn	  promotie.	  Je	  hebt	  me	  achter	  de	  schermen	  
steeds	  gesteund	  en	  dat	  heb	  ik	  gevoeld.	  Daarvoor	  wil	  ik	  je	  danken.	  
	  
De	  intervisie	  club	  (Anne,	  Brechje,	  Hank	  en	  Ingrid)	  
	  
Onvermoeibaar	  hebben	  jullie	  me	  gesteund	  en	  belangstelling	  getoond	  voor	  dit	  langdurige	  
proces.	  De	  laatste	  tijd	  ben	  ik	  er	  erg	  weinig	  geweest	  maar	  dat	  maak	  ik	  allemaal	  weer	  goed.	  
Het	  is	  heerlijk	  om	  met	  jullie	  te	  reflecteren	  op	  ons	  vak	  en	  ons	  eigen	  functioneren,	  natuurlijk	  
met	  een	  goed	  glas	  wijn	  en	  happen.	  Laten	  we	  dat	  nog	  heel	  lang	  blijven	  doen.	  	  
	  
Karin	  Mispelblom,	  jij	  hebt	  dit	  proces	  voor	  een	  groot	  deel	  meegemaakt	  en	  mij	  in	  alles	  
gesteund	  maar	  me	  vooral	  geleerd	  mijzelf	  te	  steunen	  en	  liever	  te	  vinden.	  Dat	  is	  een	  groot	  
geschenk	  waar	  ik	  je	  altijd	  dankbaar	  voor	  zal	  zijn.	  	  
	  
Mijn	  ouders	  wil	  ik	  danken	  voor	  wat	  ik	  geworden	  ben,	  mede	  dankzij	  hen.	  	  
	  
Mama,	  je	  hebt	  mijn	  ontwikkeling	  als	  psychotherapeut	  en	  onderzoeker	  niet	  meegemaakt.	  Je	  
bent	  al	  zo	  lang	  niet	  meer	  hier	  maar	  toch	  was	  en	  ben	  je	  vaak	  bij	  me.	  Je	  hebt	  me	  veel	  geleerd	  
maar	  nog	  veel	  meer	  heb	  je	  me	  gegeven.	  Jouw	  onvoorwaardelijke	  liefde	  heeft	  mij	  gemaakt	  
tot	  wat	  en	  wie	  ik	  ben.	  Doordat	  ik	  zoveel	  van	  je	  heb	  gekregen,	  heb	  ik	  nu	  zoveel	  te	  geven.	  Je	  
zou	  apetrots	  op	  me	  zijn	  en	  het	  zou	  niets	  af	  of	  bijdoen	  aan	  jouw	  liefde	  voor	  mij.	  	  
	  
Papa,	  je	  bent	  een	  belangrijk	  voorbeeld.	  Je	  hebt	  me	  geleerd	  hard	  te	  werken	  als	  je	  iets	  wilt	  
bereiken	  en	  niet	  op	  te	  geven,	  ondanks	  hobbels	  onderweg.	  Ik	  kan	  op	  je	  terugvallen	  als	  het	  
nodig	  is	  en	  dat	  is	  een	  veilig	  gevoel	  waarvan	  ik	  de	  impact	  steeds	  meer	  voel.	  We	  hebben	  
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te	  kunnen	  combineren	  en	  waar	  ik	  nooit	  meer	  mee	  gestopt	  ben.	  Ik	  kon	  aan	  jullie	  leren.	  Met	  
zeer	  moeilijke	  mensen	  waar	  we	  in	  die	  tijd	  een	  half	  uur	  psychotherapie	  mee	  deden.	  Niet	  te	  
lang	  nadenken,	  gewoon	  doen,	  was	  de	  instelling.	  Ik	  heb	  dat	  nooit	  meer	  achter	  me	  gelaten.	  
Jullie	  lieten	  ook	  toe	  dat	  ik	  vanuit	  mijn	  andere	  rol	  toch	  echt	  wilde	  dat	  er	  een	  formulier	  A,	  PT,	  
FT	  of	  LUB	  ingevuld	  moest	  worden.	  Of	  dat	  er	  een	  patiënt	  genomen	  moest	  worden	  die	  echt	  
niet	  langer	  kon	  wachten	  na	  de	  randomisatie.	  Het	  ging	  altijd	  goed	  en	  het	  was	  fijn.	  Jullie	  waren	  
er	  toen	  mijn	  moeder	  ziek	  werd	  en	  overleed.	  Ik	  zal	  dat	  nooit	  vergeten.	  	  
	  
De	  collega’s	  van	  de	  polikliniek	  FH	  
	  
Ik	  denk	  nog	  vaak	  terug	  aan	  die	  kleine	  gezellige	  poli	  waar	  we	  eind	  2000	  met	  een	  paar	  
energieke	  mensen	  onze	  eigen	  toko	  vormgaven.	  Voormalig	  RIAGG	  met	  voormalig	  PZA	  samen	  
in	  een	  pand.	  Wat	  hebben	  we	  gestreden	  en	  wat	  hebben	  we	  een	  lol	  gehad.	  Wat	  waren	  we	  
eigenwijs	  maar	  daar	  hadden	  we	  ook	  alle	  reden	  toe,	  vonden	  we	  zelf.	  We	  hebben	  die	  poli	  met	  
een	  paar	  mensen	  opgezet.	  Ik	  kwam	  bij	  de	  uittocht	  in	  september	  2013	  nog	  mappen	  uit	  die	  
tijd	  tegen.	  Ieder	  proces	  bedachten	  we,	  schreven	  we	  op	  en	  zo	  moest	  het	  gebeuren.	  Zo	  
gebeurde	  het	  ook.	  Het	  waren	  intensieve	  en	  mooie	  jaren	  waarin	  velen	  van	  ons	  een	  bewogen	  
leven	  hadden	  binnen	  en	  buiten	  de	  poli.	  We	  maakten	  het	  allemaal	  met	  elkaar	  mee.	  De	  
vrijdagborrel	  waarin	  wij	  het	  leven,	  de	  liefde	  en	  de	  wereld	  bespraken	  met	  Anne,	  Annemieke	  
en	  Jose,	  waren	  onvergetelijk.	  
	  
De	  collega’s	  van	  het	  NPI	  
	  
Na	  de	  kanteling	  behandelden	  wij	  onze	  patiënten	  met	  persoonlijkheidsproblematiek	  op	  zeven	  
verschillende	  locaties	  in	  Amsterdam.	  Voormalig	  PHS	  integreerde	  met	  het	  NPI	  en	  we	  gingen	  
werken	  voor	  een	  zelfstandige	  BV	  onder	  de	  Arkin	  holding.	  Het	  was	  spannend	  en	  soms	  
moeilijk	  voor	  beide	  partijen.	  Er	  moest	  afscheid	  genomen	  worden	  van	  een	  eigen	  cultuur	  
waarin	  jarenlang	  fijn	  en	  goed	  gewerkt	  was.	  Dat	  was	  pijnlijk.	  Maar	  onze	  gedeelde	  passie	  voor	  
deze	  patiëntengroep	  bindt	  ons	  en	  nu	  we	  in	  een	  huis	  wonen,	  kunnen	  we	  gaan	  bouwen	  aan	  
een	  prachtig	  en	  vitaal	  NPI.	  Het	  beste	  centrum	  voor	  persoonlijkheidsstoornissen,	  waar	  de	  
mensen	  die	  dat	  het	  meest	  nodig	  hebben	  met	  kwalitatief	  hoogstaande	  en	  doelmatige	  
psychoanalytische	  psychotherapie	  behandeld	  worden.	  	  
	  
MT	  leden	  (Daphne	  Jongeneel,	  Edo	  Klein,	  Rien	  Van,	  Filip	  de	  Volder	  en	  Els	  Vos)	  
	  
Fijn	  zo’n	  MT	  lid	  dat	  haar	  proefschrift	  aan	  het	  afronden	  is	  en	  twee	  keer	  een	  periode	  uit	  de	  
lucht	  gaat	  om	  dit	  te	  volbrengen.	  Jullie	  hebben	  het	  nooit	  met	  zoveel	  woorden	  gezegd,	  maar	  
jullie	  hebben	  het	  vast	  gedacht	  en	  gevoeld.	  Jullie	  waren	  geduldig	  maar	  het	  was	  soms	  ook	  
lastig.	  Wat	  hebben	  we	  veel	  gedaan	  in	  korte	  tijd	  en	  wat	  een	  energie	  hadden	  we.	  We	  zijn	  
allemaal	  verschillend	  en	  dat	  is	  juist	  goed.	  Ik	  ben	  er	  trots	  op	  dat	  we	  de	  basis	  hebben	  gelegd	  
voor	  het	  nieuwe	  NPI.	  	  
	  
Els	  Vos,	  “Ik	  ben	  niet	  van	  de	  inhoud”,	  zeg	  je	  10	  keer	  per	  dag,	  maar	  mijn	  paniekaanval	  in	  de	  lift	  
van	  het	  NPI	  over	  de	  deadline	  van	  dit	  boekje	  wist	  je	  op	  fenomenale	  wijze	  te	  couperen.	  Je	  mag	  
dan	  wel	  niet	  van	  de	  inhoud	  zijn,	  je	  was	  mijn	  grootste	  steun	  in	  de	  laatste	  fase	  van	  de	  
vormgeving	  van	  dit	  boekje.	  Dank	  voor	  de	  vele	  avonden	  en	  weekenden	  werk.	  Jij	  weet	  als	  

geen	  ander	  mij	  rustig	  te	  krijgen.	  Dat	  is	  knap.	  Jij	  hebt	  de	  gehele	  vormgeving	  gedaan.	  Ik	  ben	  je	  
dankbaar.	  
	  
Kiona	  Oosterman,	  hoeveel	  tabellen	  heb	  jij	  omgezet?	  Veel.	  Jouw	  teamwork	  met	  Els	  maakte	  
dat	  ik	  rust	  vond	  en	  wist	  dat	  het	  goed	  kwam.	  Je	  bent	  me	  al	  vele	  jaren	  dierbaar.	  Wij	  vinden	  
elkaar	  vanaf	  het	  begin	  in	  het	  beste	  willen	  doen	  voor	  die	  mensen	  die	  dat	  het	  meest	  nodig	  
hebben.	  Dank	  dat	  je	  de	  laatste	  fase	  van	  mijn	  proefschrift	  zoveel	  makkelijker	  hebt	  gemaakt.	  	  
	  
Thijs	  de	  Wolf,	  mijn	  opleider	  psychotherapie	  en	  in	  jouw	  laatste	  maanden	  bij	  het	  NPI	  mijn	  
inhoudelijke	  baas.	  Veel	  van	  wat	  ik	  weet	  en	  hoe	  ik	  werk,	  heb	  ik	  van	  jou	  geleerd.	  Onze	  wegen	  
zijn	  elkaar	  regelmatig	  gekruist	  de	  afgelopen	  jaren	  en	  je	  geloofde,	  samen	  met	  Pieter,	  in	  mijn	  
leidinggevende	  kwaliteiten.	  Je	  gaf	  me	  de	  kans	  een	  nieuwe	  stap	  in	  mijn	  carrière	  te	  maken	  en	  
daar	  ben	  ik	  je	  dankbaar	  voor.	  Geniet	  van	  je	  welverdiende	  rust.	  	  
	  
Pieter	  Wetser,	  onder	  jouw	  leiding	  heeft	  het	  MT	  een	  nieuwe	  koers	  gevonden	  om	  het	  
voormalige	  PHS	  en	  het	  voormalige	  NPI	  een	  nieuwe	  toekomstbestendige	  vorm	  te	  geven.	  Wat	  
heb	  ik	  veel	  van	  jou	  geleerd	  in	  relatief	  korte	  tijd.	  We	  hebben	  vanaf	  het	  begin	  een	  tomeloos	  
energieke	  samenwerking	  gehad	  en	  we	  hebben	  veel	  bereikt.	  Dank	  je	  wel	  voor	  de	  kans	  die	  je	  
me	  gegeven	  hebt	  om	  mijzelf	  verder	  te	  ontwikkelen	  als	  Hoofd	  Behandelzaken.	  Jammer	  dat	  je	  
zo	  vroeg	  bent	  weggegaan.	  
	  
Jeroen	  Muller,	  als	  eindverantwoordelijke	  voor	  het	  opleidingsbeleid	  van	  het	  Arkin	  concern	  
heb	  je	  de	  randvoorwaarden	  gecreëerd	  voor	  mijn	  promotie.	  Je	  hebt	  me	  achter	  de	  schermen	  
steeds	  gesteund	  en	  dat	  heb	  ik	  gevoeld.	  Daarvoor	  wil	  ik	  je	  danken.	  
	  
De	  intervisie	  club	  (Anne,	  Brechje,	  Hank	  en	  Ingrid)	  
	  
Onvermoeibaar	  hebben	  jullie	  me	  gesteund	  en	  belangstelling	  getoond	  voor	  dit	  langdurige	  
proces.	  De	  laatste	  tijd	  ben	  ik	  er	  erg	  weinig	  geweest	  maar	  dat	  maak	  ik	  allemaal	  weer	  goed.	  
Het	  is	  heerlijk	  om	  met	  jullie	  te	  reflecteren	  op	  ons	  vak	  en	  ons	  eigen	  functioneren,	  natuurlijk	  
met	  een	  goed	  glas	  wijn	  en	  happen.	  Laten	  we	  dat	  nog	  heel	  lang	  blijven	  doen.	  	  
	  
Karin	  Mispelblom,	  jij	  hebt	  dit	  proces	  voor	  een	  groot	  deel	  meegemaakt	  en	  mij	  in	  alles	  
gesteund	  maar	  me	  vooral	  geleerd	  mijzelf	  te	  steunen	  en	  liever	  te	  vinden.	  Dat	  is	  een	  groot	  
geschenk	  waar	  ik	  je	  altijd	  dankbaar	  voor	  zal	  zijn.	  	  
	  
Mijn	  ouders	  wil	  ik	  danken	  voor	  wat	  ik	  geworden	  ben,	  mede	  dankzij	  hen.	  	  
	  
Mama,	  je	  hebt	  mijn	  ontwikkeling	  als	  psychotherapeut	  en	  onderzoeker	  niet	  meegemaakt.	  Je	  
bent	  al	  zo	  lang	  niet	  meer	  hier	  maar	  toch	  was	  en	  ben	  je	  vaak	  bij	  me.	  Je	  hebt	  me	  veel	  geleerd	  
maar	  nog	  veel	  meer	  heb	  je	  me	  gegeven.	  Jouw	  onvoorwaardelijke	  liefde	  heeft	  mij	  gemaakt	  
tot	  wat	  en	  wie	  ik	  ben.	  Doordat	  ik	  zoveel	  van	  je	  heb	  gekregen,	  heb	  ik	  nu	  zoveel	  te	  geven.	  Je	  
zou	  apetrots	  op	  me	  zijn	  en	  het	  zou	  niets	  af	  of	  bijdoen	  aan	  jouw	  liefde	  voor	  mij.	  	  
	  
Papa,	  je	  bent	  een	  belangrijk	  voorbeeld.	  Je	  hebt	  me	  geleerd	  hard	  te	  werken	  als	  je	  iets	  wilt	  
bereiken	  en	  niet	  op	  te	  geven,	  ondanks	  hobbels	  onderweg.	  Ik	  kan	  op	  je	  terugvallen	  als	  het	  
nodig	  is	  en	  dat	  is	  een	  veilig	  gevoel	  waarvan	  ik	  de	  impact	  steeds	  meer	  voel.	  We	  hebben	  
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moeilijke	  jaren	  gekend	  samen	  maar	  we	  vinden	  elkaar	  steeds	  meer.	  Dank	  voor	  je	  steun	  en	  je	  
vertrouwen	  in	  mij.	  Dank	  voor	  alles.	  
	  
Linda,	  de	  horende-‐	  en	  de	  dovenwereld	  zijn	  twee	  totaal	  verschillende	  werelden.	  We	  doen	  
ons	  best	  deze	  telkens	  te	  overbruggen.	  Dat	  lukt	  soms	  wel	  en	  soms	  niet.	  Ik	  weet	  dat	  je	  trots	  op	  
me	  bent,	  en	  ik	  ben	  dat	  op	  jou	  en	  jouw	  prachtige	  gezin.	  Als	  het	  nodig	  is,	  weten	  we	  elkaar	  te	  
vinden.	  Laten	  we	  dat	  blijven	  doen.	  Emiel,	  Shak	  en	  Daav,	  ik	  ben	  er	  ook	  voor	  jullie,	  nu	  en	  in	  de	  
toekomst.	  
	  
Nelleke,	  Piet,	  Hans,	  Elly,	  Tim,	  Rik,	  Karin	  en	  Cor,	  dank	  voor	  jullie	  steun	  de	  afgelopen	  jaren	  en	  
jullie	  liefde	  voor	  Ruud	  en	  Bloem.	  We	  blijven	  in	  elkaars	  leven.	  
	  
Nens,	  Maris,	  Q,	  Man,	  Jim,	  Annemiek,	  Noor,	  Monique,	  Jentine,	  Anne,	  Ingrid,	  Ruth,	  Freek,	  
Youp,	  Carlien,	  Rob	  en	  Juul,	  er	  komen	  betere	  tijden	  aan	  waarin	  ik	  weer	  meer	  tijd	  voor	  jullie	  
heb.	  Echt	  waar.	  Dank	  voor	  het	  begrip	  de	  afgelopen	  jaren,	  ik	  ben	  voor	  de	  meesten	  van	  jullie	  
een	  afwezige	  vriendin	  geweest	  maar	  ik	  maak	  het	  goed.	  	  
	  
Nummer	  58	  (Ineke,	  Marc,	  Siem	  en	  Jet),	  wat	  zouden	  wij	  zonder	  jullie	  moeten.	  Het	  is	  
hartverwarmend	  hoe	  we	  op	  elkaar	  kunnen	  rekenen	  als	  het	  nodig	  is.	  En	  het	  is	  soms	  nodig.	  
Dank	  voor	  jullie	  vriendschap.	  	  
	  
Mandy	  Kleewein	  en	  Noor	  de	  Klerk,	  mijn	  dierbare	  paranimfen.	  	  
	  
Man,	  VU	  CORPS	  groentijd	  1991,	  ik	  kwam	  binnen	  tijdens	  de	  na-‐groentijd,	  jij	  was	  er	  al.	  Thaleia,	  
het	  dispuut	  waar	  we	  allebei	  voor	  vielen.	  We	  waren	  zo	  verschillend.	  Vanaf	  het	  eerste	  
moment	  gefascineerd	  in	  elkaars	  leven	  en	  de	  keuzes	  die	  wij	  maakten,	  hoe	  anders	  ook.	  Zo	  is	  
het	  steeds	  geweest	  en	  zo	  is	  het	  gebleven.	  Ik	  leer	  van	  jou,	  jij	  leert	  van	  mij.	  We	  deelden	  het	  
verdriet	  van	  de	  veel	  te	  vroege	  dood	  van	  onze	  moeders.	  Ongezegd	  begrip	  is	  troost.	  We	  
hebben	  gevochten,	  we	  hebben	  gestreden,	  we	  hebben	  elkaar	  begrepen	  en	  niet	  begrepen	  en	  
we	  hebben	  het	  goedgemaakt.	  We	  hebben	  elkaar	  telkens	  weer	  gevonden.	  Dank	  voor	  je	  nooit	  
aflatende	  vriendschap.	  Je	  bent	  me	  zeer	  dierbaar.	  Dank	  dat	  je	  mijn	  paranimf	  wilt	  zijn.	  	  
	  
Noor,	  VU	  CORPS,	  Thaleia,	  jij	  kwam	  een	  aantal	  jaren	  na	  mij	  en	  wij	  hadden	  meteen	  een	  hevige	  
klik.	  Jouw	  directheid,	  oprechtheid	  en	  eerlijkheid	  vond	  ik	  meteen	  geweldig	  en	  verschrikkelijk	  
tegelijk.	  Dat	  is	  nooit	  meer	  veranderd.	  Het	  is	  een	  liefdevol	  wederzijds	  genoegen.	  We	  zijn	  in	  
perioden	  van	  ons	  leven	  heel	  dichtbij	  of	  meer	  veraf	  geweest	  van	  elkaar.	  De	  laatste	  jaren	  
vinden	  we	  elkaar	  in	  goeie	  en	  moeilijke	  tijden	  voor	  ons	  beiden.	  Daarin	  ben	  je	  een	  consistente,	  
betrouwbare	  en	  veilige	  haven	  voor	  mij,	  meer	  dan	  jij	  je	  realiseert.	  Jij	  kunt	  troost	  bieden	  zoals	  
geen	  ander	  dat	  kan:	  woordeloos,	  ogenschijnlijk	  achteloos	  maar	  niets	  is	  minder	  waar.	  
Daarnaast	  heeft	  het	  psychoanalytische	  gedachtengoed	  en	  de	  bijbehorende	  
psychoanalytische	  wereld	  ons,	  soms	  tegen	  wil	  en	  dank,	  altijd	  verbonden.	  Je	  bent	  me	  zeer	  
dierbaar.	  Dank	  dat	  je	  mijn	  paranimf	  wilt	  zijn.	  	  
	  
Ruud,	  jij	  hebt	  dit	  hele	  project	  vanaf	  de	  eerste	  dag	  gevolgd.	  We	  dronken	  champagne	  op	  het	  
balkonnetje	  van	  de	  KB	  toen	  mijn	  promotievoorstel	  was	  goedgekeurd.	  Je	  hebt	  me	  gesteund	  
in	  goede	  en	  slechte	  momenten,	  met	  me	  gejuicht	  en	  gehuild	  als	  ik	  een	  publicatie	  binnen	  had	  
of	  juist	  weer	  een	  zoveelste	  afwijzing.	  Je	  hebt	  dit	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  jouw	  nooit	  

aflatende	  steun	  en	  geloof	  in	  mij.	  Zonder	  jouw	  aanwezigheid	  thuis,	  had	  ik	  niet	  kunnen	  doen	  
wat	  ik	  allemaal	  gedaan	  heb.	  We	  hebben	  vijftien	  mooie	  jaren	  gehad,	  we	  hebben	  het	  leven	  ten	  
volle	  samen	  beleefd,	  we	  hebben	  een	  prachtige	  dochter.	  We	  blijven	  in	  elkaars	  leven.	  Dank	  
dat	  je	  er	  bent.	  	  
	  
Bloem,	  ons	  meisje,	  mijn	  meisje.	  Jij	  kent	  mij	  niet	  anders	  dan	  denkend	  of	  werkend	  aan	  dit	  
boekje	  of	  de	  psychoanalytische	  opleiding	  en	  je	  bent	  er	  dan	  ook	  helemaal	  klaar	  mee.	  Je	  hebt	  
gelijk.	  De	  opleiding	  is	  af,	  het	  boekje	  is	  af	  en	  nu	  komt	  er	  meer	  tijd	  voor	  jou.	  Dat	  heb	  je	  meer	  
dan	  verdiend.	  Maar	  je	  bent	  ook	  trots.	  Want	  zo	  klein	  als	  je	  bent	  (terwijl	  je	  natuurlijk	  eigenlijk	  
heel	  groot	  bent),	  je	  inlevingsvermogen	  is	  groot	  en	  je	  weet	  dat	  dit	  voor	  mij	  belangrijk	  is.	  Je	  
bent	  het	  mooiste	  op	  deze	  wereld.	  Ik	  hou	  zielsveel	  van	  je.	  
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ons	  best	  deze	  telkens	  te	  overbruggen.	  Dat	  lukt	  soms	  wel	  en	  soms	  niet.	  Ik	  weet	  dat	  je	  trots	  op	  
me	  bent,	  en	  ik	  ben	  dat	  op	  jou	  en	  jouw	  prachtige	  gezin.	  Als	  het	  nodig	  is,	  weten	  we	  elkaar	  te	  
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verdriet	  van	  de	  veel	  te	  vroege	  dood	  van	  onze	  moeders.	  Ongezegd	  begrip	  is	  troost.	  We	  
hebben	  gevochten,	  we	  hebben	  gestreden,	  we	  hebben	  elkaar	  begrepen	  en	  niet	  begrepen	  en	  
we	  hebben	  het	  goedgemaakt.	  We	  hebben	  elkaar	  telkens	  weer	  gevonden.	  Dank	  voor	  je	  nooit	  
aflatende	  vriendschap.	  Je	  bent	  me	  zeer	  dierbaar.	  Dank	  dat	  je	  mijn	  paranimf	  wilt	  zijn.	  	  
	  
Noor,	  VU	  CORPS,	  Thaleia,	  jij	  kwam	  een	  aantal	  jaren	  na	  mij	  en	  wij	  hadden	  meteen	  een	  hevige	  
klik.	  Jouw	  directheid,	  oprechtheid	  en	  eerlijkheid	  vond	  ik	  meteen	  geweldig	  en	  verschrikkelijk	  
tegelijk.	  Dat	  is	  nooit	  meer	  veranderd.	  Het	  is	  een	  liefdevol	  wederzijds	  genoegen.	  We	  zijn	  in	  
perioden	  van	  ons	  leven	  heel	  dichtbij	  of	  meer	  veraf	  geweest	  van	  elkaar.	  De	  laatste	  jaren	  
vinden	  we	  elkaar	  in	  goeie	  en	  moeilijke	  tijden	  voor	  ons	  beiden.	  Daarin	  ben	  je	  een	  consistente,	  
betrouwbare	  en	  veilige	  haven	  voor	  mij,	  meer	  dan	  jij	  je	  realiseert.	  Jij	  kunt	  troost	  bieden	  zoals	  
geen	  ander	  dat	  kan:	  woordeloos,	  ogenschijnlijk	  achteloos	  maar	  niets	  is	  minder	  waar.	  
Daarnaast	  heeft	  het	  psychoanalytische	  gedachtengoed	  en	  de	  bijbehorende	  
psychoanalytische	  wereld	  ons,	  soms	  tegen	  wil	  en	  dank,	  altijd	  verbonden.	  Je	  bent	  me	  zeer	  
dierbaar.	  Dank	  dat	  je	  mijn	  paranimf	  wilt	  zijn.	  	  
	  
Ruud,	  jij	  hebt	  dit	  hele	  project	  vanaf	  de	  eerste	  dag	  gevolgd.	  We	  dronken	  champagne	  op	  het	  
balkonnetje	  van	  de	  KB	  toen	  mijn	  promotievoorstel	  was	  goedgekeurd.	  Je	  hebt	  me	  gesteund	  
in	  goede	  en	  slechte	  momenten,	  met	  me	  gejuicht	  en	  gehuild	  als	  ik	  een	  publicatie	  binnen	  had	  
of	  juist	  weer	  een	  zoveelste	  afwijzing.	  Je	  hebt	  dit	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  jouw	  nooit	  

aflatende	  steun	  en	  geloof	  in	  mij.	  Zonder	  jouw	  aanwezigheid	  thuis,	  had	  ik	  niet	  kunnen	  doen	  
wat	  ik	  allemaal	  gedaan	  heb.	  We	  hebben	  vijftien	  mooie	  jaren	  gehad,	  we	  hebben	  het	  leven	  ten	  
volle	  samen	  beleefd,	  we	  hebben	  een	  prachtige	  dochter.	  We	  blijven	  in	  elkaars	  leven.	  Dank	  
dat	  je	  er	  bent.	  	  
	  
Bloem,	  ons	  meisje,	  mijn	  meisje.	  Jij	  kent	  mij	  niet	  anders	  dan	  denkend	  of	  werkend	  aan	  dit	  
boekje	  of	  de	  psychoanalytische	  opleiding	  en	  je	  bent	  er	  dan	  ook	  helemaal	  klaar	  mee.	  Je	  hebt	  
gelijk.	  De	  opleiding	  is	  af,	  het	  boekje	  is	  af	  en	  nu	  komt	  er	  meer	  tijd	  voor	  jou.	  Dat	  heb	  je	  meer	  
dan	  verdiend.	  Maar	  je	  bent	  ook	  trots.	  Want	  zo	  klein	  als	  je	  bent	  (terwijl	  je	  natuurlijk	  eigenlijk	  
heel	  groot	  bent),	  je	  inlevingsvermogen	  is	  groot	  en	  je	  weet	  dat	  dit	  voor	  mij	  belangrijk	  is.	  Je	  
bent	  het	  mooiste	  op	  deze	  wereld.	  Ik	  hou	  zielsveel	  van	  je.	  
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