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Dankwoord 

  



Als klein meisje wist ik al dat ik zuster wilde worden. Wat ik niet wist, ook niet toen ik begon 

aan de inservice opleiding tot A verpleegkundige, was hoe groot de wereld van de zorg is. 

Wel was er direct de nieuwsgierigheid naar die andere tak van de verpleging, de psychiatrie. 

Nieuwsgierigheid naar wat er nog meer is, en hoe het dan werkt, heeft denk ik een grote rol 

gespeeld in het eindresultaat wat hier nu ligt: een heus proefschrift! Maar nieuwsgierigheid 

alleen is niet genoeg, dit proefschrift is alleen tot stand gekomen doordat een aantal mensen 

mijn pad hebben gekruist, richting hebben gegeven en een stuk hebben meegelopen. Deze 

mensen wil ik hier heel graag bedanken. 

Ad, voor onze eerste afspraak was ik heel zenuwachtig, maar jouw kalmte en vertrouwen, ook 

al kende je me niet, was heel bemoedigend. Je kennis over suïcidaliteit is ongekend, en de 

kruisbestuiving met zelfbeschadiging heeft veel opgeleverd. Je hebt me regelmatig uitgedaagd 

om verder te denken, en om te groeien. Dank je wel! Ook voor de gezelligheid tijdens de 

IASP – congressen. Dat er nog maar veel mogen volgen!   

Berno, het nietje is er nu echt door! Maar dat was nooit gelukt zonder jouw altijd aanwezige 

support. Jouw bevlogenheid om de GGz-verpleegkunde de wetenschappelijke basis te geven 

die het verdient, naast jouw betrokkenheid bij de patiënt, zorgen voor mooie producten, en 

heel veel inspiratie! Het is niet meer dan terecht dat je nu als professor hierbij aanwezig bent. 

Ik hoop dat we nog lang zullen samenwerken, er valt nog veel te doen!  

Bauke, ik ben zo blij met jouw inbreng! Jouw verbondenheid met de praktijk, zowel wat 

betreft de patiëntenzorg als de rol van de verpleegkundige, zorgde voor de nodige nuancering 

waardoor we weer ‘down to earth’ kwamen. Deze verbondenheid, in combinatie met je 

schrijftalent en wetenschappelijke kennis, heeft tot onmisbare input geleid, heel veel dank!   

Mede auteurs Maartje Bosman, Pieter Karman en Jaap van der Bijl, dank voor jullie bijdrage. 

Met Maartje is het begonnen met een werkbezoek bij Margaret McAllister, het was een 

bijzonder leerzame reis. Pieter, fijn dat je ook zo enthousiast bent over dit onderwerp, met 

aandacht voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de werkvloer. En Jaap, zonder 

jouw kennis over factor analyse had het nooit wat geworden. En hoewel geen mede auteur, 

wel veel dank aan Mathijs Deen voor zijn statistische ondersteuning, eentjes en nullen zetten 

levert echt wat op! 

De mensen van de leescommissie wil ik bedanken voor hun tijd en inzet om het proefschrift te 

lezen en hier een positief oordeel over uit te spreken. Special thanks to Barry: I am honored 



that you want to come all the way from the US for my dissertation! I admire your knowledge 

about self-injury but even more your engagement with the people who self-injure. I really 

hope we stay in touch!  

Zonder Leon, José, Tjarda, Dorothé, Ingrid, Tony en Pia zou het promotietraject niet mogelijk 

zijn geweest. Niet alleen gaven jullie mij de ruimte om mij verder te ontwikkelen, jullie zagen 

ook de mogelijkheden, stimuleerden deze en creëerden de voorwaarden waaronder de 

mogelijkheden konden uitgroeien tot resultaten. Dank voor jullie vertrouwen en steun! De 

directie van Palier wil ik bedanken dat ook zij achter het traject zijn gaan staan, dit is van 

essentieel belang. Alle collega’s van het CIB, maar ook de vele andere collega’s binnen de 

Parnassia Groep die in de loop der jaren mijn pad hebben gekruist, dank jullie wel voor jullie 

steun en interesse, veel ontmoetingen hebben tot nieuwe inspiratie geleid. Ik beloof jullie dat 

ik jullie nog vaak zal lastig vallen met het onderwerp zelfbeschadigend gedrag! Speciaal wil 

ik Anouk en Linda bedanken voor hun steun. Ik ben heel blij met jullie als collega! Anouk, 

mijn kamergenoot, wat fijn dat we samen zo lekker kunnen muggenziften en dat ik daar ook 

voor mijn proefschrift gebruik van mocht maken!  En Linda, ik ben zo blij dat ik samen met 

jou uitvoering mag geven aan de behandeling van zelfbeschadiging en suïcidaliteit, dat je net 

zo’n drive hebt als ik om het vooral te doen, praten met patiënten over hun destructieve 

gedrag. Ik heb veel bewondering voor je compassie en klinische expertise. Ik hoop dat ik nog 

lang met jullie mag samenwerken!   

De medewerkers van de bibliotheek wil ik heel erg bedanken voor al hun werk op de 

achtergrond, onmisbaar zijn jullie!  

Alle mensen van de kenniskring wil ik bedanken voor de kritische blik, opbeurende woorden 

en gedeelde ervaringen van promovendi; fijn om zo’n club gelijk gestemde mensen te hebben 

in het soms zo eenzame bestaan van een onderzoeker! Speciale dank aan Barbara, ook voor de 

tussendoor dingen! 

Patiënten, mensen van LSZ, vooral Sonja en Marcia, en andere mensen die hun eigen ervaring 

inzetten om te laten voelen waar het echt om gaat. Dank jullie wel! Het maakt me nederig, en 

inspireert om vooral door te gaan, maar alleen samen met jullie. Kim, wat vind ik het leuk om 

samen met jou klinische lessen te geven, en al die mensen hebben er zoveel aan. We gaan nog 

heel lang door samen, oké ?    



 Alles begint met de ouders die je hebt, en ik heb het geluk gehad dat ik hele fijne en 

zorgzame ouders heb. Dank voor jullie liefde en zorg, die er altijd was. En hoewel Ma helaas 

al veel te vroeg is overleden en ze hier niet meer bij kan zijn, weet ik zeker dat ze enorm trots 

zou zijn. Gelukkig neemt Pa alle honneurs waar, ik ben zo blij dat je er bent!  

Broer en zus, allebei op jullie eigen manier, zijn jullie heel belangrijk en ik ben erg blij dat ik 

jullie zus ben! 

Lieve Hans, Jipke, Sanne en Lotte. Jullie zijn het middelpunt van  mijn bestaan, de 

zwaartekracht in mijn leven, en zonder deze zwaartekracht zou ik omvallen en verdwijnen. 

Veel belangrijker dan wat dan ook is de band die wij als gezin hebben, dat we er voor elkaar 

zijn bij alle ups en downs in ons gezamenlijke en individuele leven. Ik hoop dat dit zo blijft, 

met de mensen die zich in de loop der tijd bij ons gezin hebben gevoegd en nog gaan doen, en 

dat we nog vaak naar Ameland zullen gaan! 
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