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DANKWOORD

De afgelopen jaren zijn voorbij gevlogen. De eerste maanden als promovenda aan de VU 

herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Toch lijkt die periode ook heel ver weg, want 

wat is er veel gebeurd! Ik begon aan mijn promotietraject als een ietwat verlegen jonge 

psycholoog met een bijzondere belangstelling voor het snijvlak tussen lichamelijke en 

psychische gezondheid. Vanaf de start ben ik in een spectaculaire achtbaan terecht 

gekomen, met pieken, dalen en hier en daar een looping. Het resultaat: een succesvol 

afgerond project, een masterdiploma epidemiologie, een flinke dosis zelfkennis, extra 

lef, een paar grijze haren, vrienden voor het leven en natuurlijk dit proefschrift. Maar 

bovenal, in geen enkele andere periode van mijn volwassen leven heb ik meer geleerd 

dan tijdens mijn promotietraject. Dit alles had ik nooit in mijn eentje kunnen doen. Er 

zijn veel anderen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit proefschrift en 

mijn weg daarnaartoe. Deze mensen wil ik graag bedanken.

Allereerst mijn promotor en co-promotoren: Maurits van Tulder, Marcel Adriaanse, 

Harm van Marwijk en Judith Bosmans,. Maurits, Fijn dat je altijd een oplossing wist als 

het echt moeilijk werd. Marcel, dank voor je benaderbaarheid en je tomeloze inzet om 

het Step-Dep project tot een goed einde te brengen. Harm, dank voor je positiviteit en 

oprechte interesse in hoe het met mij gaat. En Judith, ik ben je enorm dankbaar voor 

het vertrouwen dat ik van je kreeg, je adviezen en je steun. Jij bent een van de slimste 

mensen die ik ken en zonder jou was dit proefschrift er nooit gekomen.

Lidy, Wij zaten in hetzelfde schuitje en werkten aan dezelfde studie. Dank je voor je 

vasthoudendheid en het pragmatisch meedenken. Jij hebt van Step-Dep een betere 

studie gemaakt en van mij een betere versie van mezelf. Lennart, Anna, Timo, Marleen 

en Wendy, duizend maal dank voor jullie bijdrage aan de inclusie en dataverzameling. 

Anna en Lennart, ik zal onze expedities naar het Verre Oosten nooit vergeten. Timo, ik 

hoop dat je het kabouterpak hebt bewaard, want het staat je fantastisch. 

Petra, bedankt voor het meedenken en je hulp bij het mobiliseren van de VU-huisartsen 

(de ANH) voor deelname aan het Step-Dep project. Suzan, fijn dat je zo enthousiast 

werd van ons project en ons hebt geholpen de studie uit te rollen in Twente. Alle 

deelnemende huisartsenpraktijken, dank voor het vertrouwen en jullie inzet!

Alle leden van de leescommissie wil ik graag hartelijk bedanken voor het lezen en 

beoordelen van dit proefschrift: Prof. dr. A. van Straten, Prof. dr. S. Beurskens, Prof. dr. 

F.J. Snoek, Prof. dr. F. Pouwer en Dr. J.M. van Dongen.
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During my third year as a PhD student, I got the opportunity to go to the Washington 

State University in Spokane, USA to work on my latent class growth mixture models. I 

would like to thank Celestina for all the support and guidance. I have learned so much 

from you and you have made me feel so welcome. My friends Devon, Havilah and 

Calliope, I am so grateful to have met you! You are awesome.

Ik had het voorrecht bij het schrijven van een aantal artikelen samen te werken met 

verschillende coauteurs. Heel veel dank voor het delen van jullie expertise en de fijne 

samenwerking! In het bijzonder: Trynke, jij kan dingen zó uitleggen dat het lijkt alsof 

het helemaal niet moeilijk is. Dank voor alle hulp bij de analyses en de gezellige kopjes 

thee die we hebben gedronken. Caroline, Eindelijk is de review klaar en het resultaat 

mag er zijn. Heel veel dank voor je begeleiding en geduld.

Al mijn collega’s van de afdeling Gezondheidswetenschappen, het waren mooie jaren. 

Ik zal de kerstdiner’s, kopjes koffie, borrels, afterparty’s en andere gezelligheden nooit 

vergeten. In het bijzonder wil ik mijn maatjes van de T-5 en T-6 gang bedanken: Ankie, 

Gerardo, Spyros, Esther, Benjamin, Jurjen, Teddy, Marije, Hanneke, Hanne, Rachel, 

Alessandro, Kati en Sander. Door jullie voelde naar mijn werk gaan niet als gaan werken.

Esther, dat geldt in het kwadraat voor jou. Wij hebben ons hele promotietraject samen 

meegemaakt, met alle ups en downs. Wij konden op elkaar rekenen, wat er ook 

gebeurde. Ik bewonder je doorzettingsvermogen, je organisatietalent en de manier 

waarop je altijd voor anderen klaarstaat. Wat vind ik het jammer dat je niet aanwezig 

kan zijn bij mijn promotie! Kom maar snel terug uit dat verre Canada.

Ankie, de weg naar onze promotie is vergelijkbaar. Bij jou kon ik altijd terecht om de 

leuke en minder leuke dingen te delen. Ik weet het zeker, jou gaat het ook lukken! Wat 

ben ik trots en blij dat je mijn paranimf wil zijn.

Mijn ‘nieuwe’ collega’s van het Kennisinstituut, wat heb ik een geluk dat ik na mijn 

promotietraject bij jullie terecht ben gekomen. Ik ga elke dag met heel veel plezier 

naar mijn werk en dat komt voor een groot deel door jullie. Teus en Marleen, dank jullie 

wel voor de steun bij het afmaken van mijn promotie. 

Mijn allernieuwste collega’s van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, ik voel 

me al helemaal thuis bij jullie. Fijn dat ik lid mag zijn van jullie familie. Ook dat heeft mij 

geholpen bij het schrijven van dit boekje.



Chapter 9

210

Ook buiten mijn werk heb ik me enorm gesteund gevoeld. Sarah, Elinoor, Doeschka, 

Noor, Maila en Carina, wat een lieve vriendinnen zijn jullie. Gusta, Ruben, Setareh, 

Attila, Lisette, Rogier, Ana, Guido, Josefien en Jannes, wat vind ik het leuk om samen 

met jullie weekendjes weg te gaan, feestjes te vieren, te eten en te praten. Na het 

verschijnen van dit boekje zal ik daar vast weer wat meer tijd voor hebben. Dank jullie 

wel voor jullie vriendschap. Mijn S.E.M.P.E.R. maatjes, ik ken jullie al zo lang! Zonder 

jullie zou ik niet zijn geweest waar ik nu ben.

Josefien, vriendin, collega en mede-epidemioloog. Wat ben ik blij dat je mijn paranimf 

wil zijn! 

Mijn lieve familie! Papa, mama en Robby. Dankzij jullie heb ik de afgelopen jaren 

overleefd. Jullie staan altijd voor mij klaar, wat er ook gebeurt. Ook al heb ik soms 

keuzes gemaakt die jullie niet zouden maken, jullie lieten mij mijn eigen weg zoeken en 

bleven geduldig en begripvol. En daar sta ik dan straks, mijn proefschrift te verdedigen. 

Ik hoop dat jullie weten dat jullie steun mij heeft gebracht waar ik nu ben!

Peter en Eline, ook jullie waren erg begaan met mij. Wat fijn dat jullie mijn schoonouders 

zijn. Peter, jij weet als geen ander wat het is om te ‘promoveren’. Dank voor je steun en 

je interesse in mijn onderzoek. Eline, dank voor de interessante gesprekken! Jij hebt je 

huis aan ons beschikbaar gesteld toen wij dat hard nodig hadden, met als gevolg dat je 

zelf in Amsterdam een tijd lang geen eigen plek hebt gehad en langer in Frankrijk bent 

gebleven dan je zelf misschien had gewild. Ik ben je voor eeuwig dankbaar.

En dan de belangrijkste mensen in mijn leven. Eylard, mijn betere helft! Jij stimuleert 

mij het beste uit mezelf te halen, het maximale te benutten. Je blijft positief als ik 

irrationeel of boos ben en weet mij altijd weer zover te krijgen dat ik het weer zie zitten 

om verder te gaan met waar ik mee bezig was. Je kan als geen ander overzien wat 

prioriteit zou moeten hebben (en vooral wat niet) en je kan mij daar goed bij helpen. Je 

geeft me de ruimte om mijn doelen te bereiken. Je zorgt fantastisch voor mij en onze 

kinderen. Bij jou kan ik mezelf zijn, jij maakt mij compleet en bij jou voel ik mij geliefd. 

Ik kan alleen maar hopen dat jij je net zo gesteund voelt door mij als ik door jou. 

Mathilde en Abe, mijn allerliefste kindjes. Door jullie heeft mijn leven een andere 

dimensie gekregen. Jullie halen het beste in mij naar boven en laten mij elke dag weer 

zien wat het allerbelangrijkste is. Dit boekje is voor jullie. Het is het bewijs dat met 

een beetje doorzettingsvermogen meer mogelijk is dan je zou denken. Geloof in jezelf,  

ik geloof in jullie!


