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Dankwoord

En dan als laatste het dankwoord, doorgaans het meest gelezen stuk van een proefschrift. 
Ik ben vele mensen dankbaar voor het eindresultaat dat er nu ligt. Niet alleen voor het 
proefschrift, maar ook het proces ernaartoe. Ik voel mij rijk dat ik omringd ben door zoveel 
lieve mensen. Zonder iemand tekort te doen, wil ik een aantal mensen in het bijzonder 
bedanken die hebben bijgedragen. 

Allereerst wil ik mijn bijzondere dank uitspreken voor alle deelnemers aan dit onderzoek en 
hun dierbaren. Zonder hen had dit proefschrift alleen uit een dankwoord bestaan. Daarnaast 
is de medewerking van alle betrokken medewerkers uit de praktijk van grote waarde geweest 
voor het onderzoek. In het bijzonder wil ik Katja, Marieke, Wynanda en Diana bedanken die 
aan de wieg hebben gestaan van het onderzoek binnen tanteLouise. Dankzij jullie toewijding 
verliep de uitrol en de scholing op elke afdeling gesmeerd. 

Beste Erik, tijdens mijn bachelor psychologie zijn wellicht de eerste zaadjes geplant voor 
interesse in het brein. Vervolgens hebben we samengewerkt bij ‘het Fitte Brein’ en een 
paar jaar later mocht ik bij je komen promoveren. Ik wil mijn waardering uitspreken over 
hoe prettig ik de afgelopen jaren door jou ben begeleid. Door het vertrouwen dat jij had 
en de vrijheid die je me gaf heb ik mijzelf enorm kunnen ontwikkelen. Daar ben ik je zeer 
dankbaar voor. Na een overleg met jou, meestal onder het genot van een cappuccino,  
kon ik altijd met hernieuwde energie verder. Ik wil je extra bedanken dat je in de laatste 
weken mee bent gegaan in mijn race om het proefschrift af te krijgen. Ik heb jouw woorden 
‘je mag me (áltijd) bellen’ zeker in die weken erg letterlijk genomen.

Beste Maarten, hoewel jouw rol als copromotor relatief laat in het traject begon, ben ik je  
zeer dankbaar voor jouw begeleiding, feedback en je bereidheid om altijd even mee te denken. 
Zo ontstond als klap op de vuurpijl de titel van het proefschrift tijdens een brainstorm sessie 
bij de maandagmiddag lunch. 

Graag wil ik de leden van de promotiecommissie, prof. dr. R.M. Droës, prof. dr. A.M. Pot, 
prof. dr. B.A. Schmand, prof. dr. M.J.F.J. Vernooij-Dassen en prof. dr L.H.V. van der Woude, 
hartelijk danken voor het lezen en beoordelen van dit proefschrift en de bereidheid aanwezig 
te zijn bij mijn verdediging. Ook prof. dr. M.L. Drent wil ik hartelijk bedanken voor het lezen 
en beoordelen van dit proefschrift. 
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Ilse, toen ik het stokje na een jaar overnam van jou was het project al een goed geoliede 
machine. Ik heb veel bewondering voor jou en de manier waarop jij het onderzoek hebt opgezet.  
Jouw talent voor ordenen, plannen en organiseren bleek niet alleen uit de gesmeerde uitrol op 
de afdelingen, maar ook op de VU, uit het grote-op-kleur-gesorteerde-A3-Excel-uitrol-bestand 
en het feit dat er evenveel mapjes als documenten op de computer stonden. Een betere 
overname had ik me niet kunnen wensen. Jouw nauwkeurigheid, kritische blik, uitgebreide 
feedback en de gezellige koffie momenten waren van onschatbare waarde voor mij en de 
kwaliteit van het onderzoek. Wat fijn dat je betrokken bent gebleven, ondanks de drukte van 
jouw eigen promotietraject. Dank daarvoor! Ik wens je veel succes met jouw promotie.

Beste Susan, bedankt voor de prettige samenwerking binnen Solis, jouw belangrijke  
bijdrage aan hoofdstuk 3 en 4, en de kans die je me gaf om mee te werken aan de BAS en  
DOET projecten in Deventer.

Veel dank gaat uit naar alle betrokken studenten die vol overgave bij de dataverzameling 
betrokken zijn geweest. In het bijzonder wil ik Christy en Judith bedanken. Christy, jij was  
in een vroege fase van het project al betrokken en kon mij daarom goed op weg helpen. 
Samen met Judith hebben jullie mij talloze klussen uit handen genomen. 

Ook veel dank aan alle klinische neuro collega’s voor de positieve afleiding, borrels, 
lunches en kerstdiners. In het bijzonder wil ik mijn kamergenootjes bedanken.  
Lieve (pinda)kaasvrienden, mijn PhD-matties! We zijn in de afgelopen jaren op één kamer 
ontzettend naar elkaar toegegroeid. Wat ooit begon met een onschuldig kaasplankje 
groeide uit tot een lichte pindakaasverslaving en een dierbare vriendschap. Élke ochtend 
begon met een kop koffie (althans bij mij...) en een samenvatting van de avond daarvoor. 
Dit werd vervolgens nog drie keer herhaald vanwege onze zeer uiteenlopende begintijden.  
Anita, wat hebbon we veel gelachon samon! Een dag op de VU was écht saai zonder jou. 
Bertje, bedankt voor je talloze Microsoft Office-tips en het bijhouden van mijn digitale 
agenda. Mijn promotiedatum heb ik voor alle zekerheid ook in de papieren agenda 
genoteerd. Gallé, als ik aan avocado’s denk, denk ik aan jou! Lieve Anna, Sabrina en Sara, 
bedankt voor de fijne gesprekken over zo ongeveer alles in het leven. We zullen onze 
ochtend besprekingen moeten verplaatsen naar de kroeg. 

Zonder vrienden zouden de afgelopen jaren ontzettend saai zijn geweest. Alle B******, 
Leontine, Stephanie, Maartje, Mara, Ellen, Merel, Sabrina, Leonie, Lieke, Lotte,  
Lisa, Patricia, en Mirjam; bedankt voor alle prachtige gesprekken, feestjes, etentjes, 
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kledingruil-wijn avonden, sinterklaas/kerst diners, spontane lunches, vakanties en nog veel 
meer! And of course Jolijn, Christine, and Zala; you guys are officially in for the long haul!  
We grew up together in D.C., and after years of moving around, I am grateful that we are  
still so close and that we get to see each other so often. 

Lieve Fré. Dat deze promotieplek vrijkwam kreeg ik via jou te horen. Door jou durfde ik dit 
traject aan te gaan. Ik wil je voor veel bedanken, maar vooral voor de talloze gesprekken die 
we hebben gevoerd hier om de hoek of bij jou thuis. Ik bewonder jouw nieuwsgierigheid, 
jouw betrokkenheid, de manier waarop je anderen altijd vertrouwen weet te geven, en jouw 
vermogen om anderen te enthousiasmeren; de appel valt duidelijk niet ver van de boom! 

Lieve Sabrina. Wat een eer dat ik zo lang met jou heb mogen wonen. Drie verhuizingen 
hebben we samen mee gemaakt, tot dat jij naar Barcelona vertrok - die verhuizing ging mij iets 
té ver. Ondanks jouw verhuizing naar het buitenland, ben je niet weg te slaan uit Nederland. 
Bijna maandelijks krijg ik bericht dat je weer ‘even’ in Nederland bent. De aankondiging gaat 
altijd gepaard met de vraag of ik al gepromoveerd ben. Nu écht bijna! De talloze discussies die 
wij hebben gevoerd blijven mij altijd bij, met name jouw filosofische kijk op kansberekening. 

Mijn paranimfen en lieve vriendinnen, Merel en Ellen. Beide zo ongelofelijk dierbaar.  
Vanaf het begin van de studie al bij elkaar en sindsdien niet meer losgelaten. Het betekent 
veel voor me dat jullie op deze dag naast me staan. Nog één dag en dan kunnen we het 
weer over andere dingen hebben. Merel, ik bewonder jouw vrolijke en aanstekelijke 
enthousiasme. Je staat altijd voor iedereen klaar met een luisterend oor, wijze adviezen, 
en in tijden van nood, een reep chocola en een fles wijn. Hoewel ik jouw wijze adviezen 
niet altijd even goed opvolg, ben ik je er enorm dankbaar voor. Ellen, ten eerste wil ik je 
bedanken voor het uitlenen van jouw Andy Field boek; wellicht de belangrijkste bijdrage 
aan dit proefschrift. Jouw steun tijdens dit traject is van onschatbare waarde geweest. Bijna 
dagelijks belden we voor of na het werk, óf allebei. We raken nooit uitgepraat (behalve op 
reis tijdens het avondeten– stilte is soms fijn toch?!). Als ik alle bijzondere momenten die wij 
samen hebben meegemaakt moet opsommen zou ik nog een proefschrift kunnen schrijven. 
Ik hou het daarom bij één van mijn meest dierbare herinneringen met jou: Azië. We hebben 
tijdens onze reis veel hoogtepunten gedeeld, maar ook één van de grootste tegenslagen. 
Bedankt dat je er toen voor me was en nog steeds altijd bent. 

Naast de inhoud wil het oog ook wat; Rob, je hebt fantastisch werk geleverd met de vormgeving. 
Ik weet dat ik het niet te vaak mag zeggen, maar ik ga het toch nog één keer zeggen: dankje! 
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Lieve familie en schoonfamilie, bedankt voor al jullie steun, belangstelling en betrokkenheid. 
Myriam en Gerard, dank dat jullie me zo warm hebben opgenomen en daarbij ook zo 
betrokken zijn geweest, niet alleen bij mijn onderzoek, maar ook al het andere. Eef, ik bof 
enorm met zo’n leuke en lieve schoonzus! Lieve broers, Ronald en Alex. Hoewel jullie ver weg 
wonen, voel ik me gesteund door jullie in alles wat ik doe (ondanks dat het nooit helemaal 
duidelijk was wat ik nou precies deed: PhA?!). Dank dat jullie er altijd ‘zijn’. Ik ben trots op 
jullie! Mama, ik grijp deze kans aan om jou in het bijzonder te bedanken. Dank voor al het 
vertrouwen en adviezen door de jaren heen. Jij en papa hebben me altijd de ruimte gegeven 
om te groeien, nieuwsgierig naar de wereld te kijken en dingen te doen die ik leuk vind. Ik bof 
enorm dat ik de kans heb gekregen om op verschillende plaatsen in de wereld op te groeien. 
Daar ben ik jullie heel dankbaar voor, ook al liet ik dat tijdens de verhuizingen niet altijd  
(of eigenlijk nooit…) merken. Dit onbetaalbare cadeau heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben 
(de identiteitscrisis in Nederland neem ik voor lief). Ook tijdens mijn promotie steun je me op 
zoveel manieren dat ik ze niet allemaal kan opschrijven. Het doet me ontzettend goed om te 
weten dat je altijd voor me klaar staat. 

Tot slot, lieve Niels. Mijn schatje! Jou ben ik de afgelopen jaren het meest dank 
verschuldigd. Het begin van ons leven staat gemarkeerd door onze promoties. Ik vind  
het heel bijzonder dat wij zij aan zij naar deze afronding hebben kunnen werken.  
Je hebt me op oneindig veel manieren gesteund door met me mee te denken,  
me de ruimte te geven als dat nodig was, of door in het weekend met me mee te gaan  
om er een ‘gezellige’ VU date van te maken met chocolade croissantjes en koffie.  
Elke mijlpaal was voor ons een reden om samen uit eten te gaan, en samen uit eten  
gaan was een goede motivatie om hard te werken voor een volgende mijlpaal.  
Lieve Niels, ik geniet van jouw humor, de manier waarop jij in het leven staat, en zelfs, of 
misschien wel juist, jouw eigenwijsheid. Je bent lief, nieuwsgierig en ondernemend, en 
daar hebben we elk weekend plezier van. Ik ben ongelofelijk blij met jou!
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