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Ik ben erg blij en ook wel trots dat ik nu mijn proefschrift af heb. Hier wil ik graag alle mensen 
bedanken die het mede mogelijk hebben gemaakt dat ik mijn promotietraject binnen vier jaar 
tot een goed einde heb weten te brengen. 
 
Allereerst natuurlijk heel veel dank aan alle tweelingen en hun familieleden die hebben 
meegedaan aan het onderzoek van het Nederlands Tweelingen Register. Het is al vaak gezegd 
maar bij dezen zeg ik het graag nog een keer; zonder jullie bijdrage zouden wij onderzoekers 
ons werk niet kunnen doen. 
 
Dan wil ik graag mijn beide promotoren bedanken. Dorret, ik ben je heel dankbaar dat je mij 
de kans hebt gegeven om bij de afdeling biologische psychologie promotieonderzoek te doen. 
Als ik jou een stuk stuurde kreeg ik altijd binnen no time behulpzame feedback terug. Je was 
zeer betrokken en ik heb ontzettend veel van je geleerd de afgelopen 4 jaar. Jacqueline, wat ik 
van jou allemaal heb meegekregen is moeilijk samen te vatten in een paar zinnen. Het 
uitvoeren van een grootschalige dataverzameling, het schrijven van ingewikkelde SPSS 
syntaxen of het bedenken van interessante invalshoeken voor de discussie van een paper. Het 
is vaak voorgekomen dat ik dacht compleet vast te zitten, maar dat ik het na een gesprek met 
jou weer helemaal zag zitten. Misschien nog wel belangrijker is dat je altijd zo aanstekelijk 
enthousiast bent over ons onderzoek. We kunnen vaak lang praten over alle leuke studies die 
we nog zouden willen doen, maar waar we nooit allemaal aan toe kunnen komen. Ik ben 
ontzettend blij dat ik als postdoc met jou mag blijven werken aan de Radboud Universiteit!  
 
Alle leden van de lees & de promotiecommissie; Prof. dr. Pim Cuijpers, Prof. dr. Rutger Engels, 
Prof. dr. Anja Huizink, Dr. Margriet van Laar, Dr. Maartje Luijten, Prof. dr. Marcus Munafò, 
Prof. dr. Reinout Wiers en Dr. Gonneke Willemsen, bedankt voor de aandacht die jullie aan 
mijn proefschrift hebben willen schenken! 
 
Graag bedank ik verder al mijn collega’s van de biopsy. Een aantal daarvan wil ik nog even 
specifiek benoemen. De mensen van het secretariaat die mij (onder andere) hebben geholpen 
de verzameling van lijst 10 tot een succes te brengen: Thérèse, Michiel, Ellen & Stephanie, 
bedankt! Natascha, zonder jou gebeurt er waarschijnlijk helemaal niets op de afdeling, super 
bedankt voor alle kleine en grotere dingen waar je mij mee geholpen hebt. Christel, jou wil ik 
bedanken voor het overnemen van mijn begeleiding toen Jacqueline op verlof was, ik vond het 
fijn om met jou samen te werken en er is een mooi paper uit voortgekomen. Conor, heel erg 
bedankt voor de keren dat je te hulp bent geschoten als ik er niet uitkwam in OpenMx. Mijn 
kamergenootjes; Jenny, ik ben heel blij dat ik het grootste deel van mijn tijd aan de VU een 
kamer met jou heb mogen delen. We hebben veel lol gehad en ik kon altijd bij je terecht voor 
hulp (of gewoon voor een luisterend oor). Fiona, jij bent er wat later bij gekomen, maar 
maakte onze kamer nog gezelliger. Dan wil ik ook mijn ‘buurvrouw’ nog even noemen, 
Suzanne; bedankt voor de gezelligheid en alle goede gesprekken! Lot, Tina en Lannie, heel erg 
veel dank voor de hulp bij de gigantische klus die lijst 10 was. Karin, ik ben heel blij dat wij 
samen kunnen blijven werken en in Nijmegen roomies zijn. Alle andere (ex-) AIO’s; Camelia, 
Anouk, Jenny (van Beek), Melanie, Maria, Diane, Sanja, Michel, Abdel, Ineke, Charlotte, 
Eveline, Nienke, Bochao, Janneke, Nuno, Bart, Klaas-Jan & Marije, bedankt voor de leuke 
tijden! 
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A special thank you to the Tobacco and Alcohol Research Group at the University of Bristol. 
Marcus, thank you so much for your having me at TARG during my PhD and for giving me the 
opportunity to work with data from the ALSPAC study. Amy, thank you for making me feel at 
home in Bristol and for all your help with my research. I have learned a lot from both of you. 
 
Verder ben ik veel dank verschuldigd aan Prof. dr. Martijn Katan. Ontzettend bedankt dat u mij 
tijdens mijn masterstudie aan zo’n mooie stage in de VS heeft geholpen. Mijn enthousiasme 
voor onderzoek en mijn plannen om een promotietraject te gaan doen zijn daar ontstaan.  
 
Dan mijn paranimfen! Laura, jou bijdrage aan mijn tijd aan de biopsy is natuurlijk exceptioneel 
geweest. Vanaf onze reis naar Boulder, toen jij zelf nog maar net was begonnen, tot de laatste 
fase van het afronden van mijn proefschrift. Ik kon altijd bij jou terecht. Voor code red, code 
blue of code green, maar ook voor een wandeling naar de SPAR of om te kletsen over grote en 
(hele) kleine dingen. Ik ben dan ook super blij dat je mijn paranimf wilt zijn. Ira, thank you for 
all the fun times we have had, when we were roommates and after I ‘moved away’! I am very 
happy that you will be standing by my side as my paranymph. 
 
Aan een aantal vriendinnen in het bijzonder heb ik veel gehad tijdens mijn promotietraject. 
Allereerst Madelein, we kennen elkaar van de studie, maar zijn ook collega’s geweest bij het 
VUmc en zelfs nog (EMGO-) collega’s bij de VU. Ik waardeer jouw vriendschap enorm en heb 
altijd veel gehad aan onze gesprekken over werk en allerlei andere dingen. Elise, ook jij hebt 
indirect bijgedragen aan mijn proefschrift. Met name in het begin, toen jij nog bij het VUmc 
werkte gingen we vaak samen lunchen en kon ik met al mijn (terechte en onterechte) zorgen 
over mijn onderzoek bij jou terecht. Kat, wij kennen elkaar inmiddels al héél erg lang (13 jaar?) 
en na een omweg zijn we uiteindelijk alle twee in de wetenschap beland. Bedankt voor alle 
leuke etentjes, de lange gesprekken over onze plannen voor de toekomst, en natuurlijk 
gewoon voor jouw vriendschap.  
 
Mijn grote, lieve schoonfamilie; daya, baba Rizgar, Dilkosh, Araz, Nouri, Nebez, Zana, Mamo, 
Asra, Dildar, Dalia en last but not least Keziban. Bedankt voor alle warmte en gezelligheid!             
Zor sopas. 
 
Lieve papa en Jasp, bedankt voor jullie steun en voor de interesse in mijn onderzoek. Nu 
kunnen jullie dan eindelijk zien waar ik altijd zo druk mee was de afgelopen 4 jaar. Verder 
natuurlijk gewoon bedankt voor de gezelligheid, tijdens de vele etentjes voor verjaardagen of 
gewoon zomaar en tijdens de vakanties. Marieke, ook jou wil ik bedanken voor je interesse en 
alle leuke gesprekken over ons werk in de afgelopen jaren. Anouk, jou ben ik natuurlijk 
ontzettend dankbaar voor het ontwerpen van de omslag van mijn boekje, het is prachtig 
geworden! 
 
Dan als laatste, mijn allergrootste steun en toeverlaat: Awara. Lieverd, jou wil ik bedanken 
voor ons mooie leven samen. Jij bent er altijd voor mij en gelooft meer in mij dan ik in mijzelf. 
Als ik er doorheen zit dan help jij mij er weer bovenop. Ik weet zeker dat ik dit boekje zonder 
jou niet had kunnen maken. Als ik jou niet had, dan …  
 

 
Jorien 


