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Dankwoord

Dankwoord

Nu ik mijn proefschrift heb afgerond wil ik graag de mensen bedanken die mij in staat
hebben gesteld dit doel te bereiken.
Anneke van Schaik, copromotor. Beste Anneke, je hebt heel veel energie gestoken in
mijn begeleiding tijdens het uitvoeren van de studies voor dit proefschrift. Jij was ook de
aanvrager van de subsidie voor het dropout-onderzoek bij ZonMw, die subsidie heb je
zoals duidelijk mag wezen ook weten te verwerven. Ik heb ontzettend veel van je geleerd
en heb veel bewondering voor jouw enorme drive. Dank voor alles. Aartjan Beekman,
promotor. Beste Aartjan, vanaf de eerste bijeenkomst van de promotiecommisie gaf je
me het vertrouwen dat we dit onderzoek tot een goed eind zouden brengen. Door jouw
kritische maar ook altijd positieve betrokkenheid wisten we keer op keer knelpunten op
te lossen en dit proefschrift daadwerkelijk tot een goed eind te brengen. Jack Dekker,
promotor. Beste Jack, vanuit Arkin was je betrokken bij mijn promotie en kwam je alle
bijeenkomsten ”ingevlogen” op de A.J. Ernststraat. Dank je voor alle kennis en positieve
betrokkenheid waardoor ook vanuit Arkin veel data beschikbaar is gekomen voor dit
proefschrift. Ook Ineke van Keeken en Wilma van Gelderen wil ik bedanken voor het
fijne contact en jullie bijval als dat nodig was.
De leden van de leescommissie wil ik graag bedanken voor alle energie en tijd die ze in
het lezen en waarderen van mijn proefschrift hebben gestoken.
Dit proefschrift is gebaseerd op veel veldwerk in twee Amsterdamse poliklinieken.
Daarvoor heb ik veel ondersteuning gekregen van onderzoekassistenten. Annelies
Nap, jij was de allereerste assistent en tot het einde betrokken, je hebt ontzettend
veel bijgedragen bij het opzetten van het veldwerk op de locatie Muiderpoort van
Punt P-Arkin en het verzamelen van de data. Je hebt een artikel en hoofdstuk voor dit
proefschrift geschreven dat onlangs is gepubliceerd, ook daarom fijn dat je mijn paranimf
wilt zijn. Emel Kiliç, ook jij kwam al vroeg in beeld als interviewer voor de Turkstalige
respondenten en hebt daarna nog lang en zelfs op vrijwillige basis werk verzet voor
studies van dit proefschrift. Daarvoor veel dank. Daarnaast wil ik Elise, Hafize, Jihad, Joris,
Maryam, Meryem, Nick, Sara, Shada, Soumaya en Umran nog noemen: dank jullie wel
voor alle ondersteunende werkzaamheden.
Jan Theunissen wil ik bedanken voor alle onderzoeksinspiratie tijdens mijn werkzaamheden als junior-onderzoeker. Met jou had ik het vaak over de mogelijkheden om te
promoveren op onderwerpen als vermaatschappelijking of grootstedelijke problematiek.
In ieder geval heb ik hierdoor de stap durven zetten tot dit promotietraject. Ook ben ik
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Gerry Metz dankbaar voor de gelegenheid die ze me in 2005 bood om naast mijn werk
als ergotherapeut bij Jan Theunissen te starten als onderzoeker, dat was toch een van de
eerste zetjes in deze richting. Marion Ammeraal dank ik ook voor de eerste onderzoeks
aanzetten nog tijdens mijn werk als ergotherapeut. Jan Smit, ook jou wil ik bedanken
omdat je me op subtiele wijze hebt gestimuleerd om de stap tot promoveren te zetten.
Ten eerste omdat je me op een heel fijne en vanzelfsprekende wijze begeleid hebt als
scriptiebegeleider voor mijn doctoraal Sociale Culturele Wetenschappen, daarna als
mijn baas bij de afdeling Onderzoek van GGZ inGeest en uiteindelijk als een van mijn
opponenten. Reen Halkema, jij was een baken in de af en toe onstuimige tijden tijdens
het onderzoek. Jouw raad en daadwerkelijke hulp tijdens de promotie waren voor mij
waardevol, veel dank. Anna Paauw, hoewel we met name in de eindfase meer contact
kregen, jij dank voor alle gezelligheid en steun, fijn dat je mijn paranimf wilt zijn. Merijn
en Gerard, jullie vormden mijn randomisatieteam, veel dank voor jullie kritische betrokkenheid en steun al die jaren. Adriaan veel dank voor je methodologische kennis en hulp.
Ho-Ming, Denise, Dave, Ho-Young, Thuur veel dank voor jullie datakennis en hulp. Carla,
Rianne, Marissa, Jolanda, dank voor het beantwoorden van al mijn vragen en jullie hulp.
Van groot belang waren natuurlijk ook de promovendicollega’s. Ik wil jullie bedanken
voor zowel het delen van inhoudelijke kennis als de gezelligheid, en, Annemarie, Camilla,
Catherine, Barbara, Dora, Ellen, Hanna, Ilse, Jenneke, Josine, Judith, Lynn, Nienke, Rosa,
het was leuk om jullie collega te zijn.
Allereerst wil ik Jetske Emmelkamp, Maaike Riemersma (en hun collega’s) en Hans Rohlof
bedanken voor het mogen gebruiken van hun interculturele kennis voor de trainingsmodule van een van de studies in dit proefschrift. Maaike, ook veel dank voor het geven
van de twee trainingen aan de interventiegroeptherapeuten. Daarnaast wil ik natuurlijk
alle interventiegroeptherapeuten bedanken van de GGZ inGeest Hogguerstraat: Ayfer,
Azucena, Duygu, Jetske, Marieke, Mary-Ann, Salah, Stenmar Tara en Vera. Van Arkin - Punt
P lokatie Muiderpoort wil ik David, Diny, Cetin, Heleen, Kim, Marjan, Pien, Shola, Terence
en Vlasta bedanken. Ook de controletherapeuten wil ik niet vergeten omdat ook zij veel
belangstelling toonden voor de studie en ik hen soms vriendelijk moest verzoeken niet
aan andere culturele trainingen deel te nemen tijdens dit onderzoek. Migalda Sarruco,
heel veel dank voor het geven van aanvullende interculturele supervisie voor de therapeuten van Punt P en mijzelf. Ook Conny Dorst, Loes Marquenie en Michel Boyer heel
veel dank voor jullie medewerking als leidinggevenden van respectievelijk de Hogguerstraat, GGZ inGeest als Muiderpoort Punt P. Frans Poolen ook veel dank voor je hulp bij
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de juiste verwijzing van de gerandomiseerde respondenten op de Hogguerstraat. De
medewerkers van de afdeling Aanmelding van GGZ inGeest/Hogguerstraat: Caroline,
Jaqueline, Loekie, Ria, Robbert, Saskia: bedankt. Aanmelding en Advies van Arkin/Punt
P wil ik ook bedanken: Felice, Lotte, Stefanie, Tom. Voor hun bijdrage aan de vertalingen
van enkele vragenlijsten of de controle daarvan wil ik Zekiye Issever, Cetin Sener, Muzaffer Kurt en Salah Sidali graag bedanken.
Natuurlijk wil ik graag alle respondenten bedanken die deel hebben genomen aan de
interviews. Ik wens hen veel sterkte.
ZonMw wil ik bedanken voor de financiële bijdrage die ze hebben geleverd ten behoeve
van de uitvoering van de in dit proefschrift vermeldde onderzoeken. De METc VUmc
wil ik bedanken voor het keuren en herkeuren van het studieprotocol. Van NESDA heb
ik ondersteuning en data mogen benutten, met name dank aan Brenda Penninx voor
het geven van de toestemming hiervoor. Ook het EMGO+ instituut wil ik bedanken.
Annemieke van Straten, dank je voor het uitleggen van het CMA-programma en het
lenen van het programma. Jaap Peen dank voor de methodologische ondersteuning.
Matty de Wit en Thijs Fassaert van de afdeling epidemiologie van de GGD Amsterdam,
dank voor al jullie informatie, vertaalde vragenlijsten en methodologische kennis die van
nut waren voor enkele studies. Ook het Tolk Vertaalcentrum Nederland wil ik bedanken
voor hun bijdrage aan de vragenlijstvertalingen.
In april 2013 maakte ik, na afronding van de onderzoeken voor dit proefschrift, een
overstap na 12½ jaar dienst bij GGZ inGeest, naar de afdeling epidemiologie van de GG
en GD (nu Volksgezondheid) van de Gemeente Utrecht. Ik had toen het plan om naast
deze nieuwe baan in 3 maanden het proefschrift in de avonduren “even” af te schrijven.
De realiteit was 1½ jaar. Ik dank daarom mijn huidige collega’s voor het aanhoren van
en begrip voor mijn gepuf, ook voor de getoonde belangstelling voor het onderwerp.
Addi, Annemarie, Antoinette, Bouwine, Carina, Dick, Emmy, Erik, Eva, Fabian, Frederique,
Hanneke en Hanneke, Jaap, Jessica, Laurens, Lisette, Loes, Maartje, Nannah, veel dank.
Lieve vriendinnen Anja, Angelina, Sylvia, Tanja. We kennen elkaar al sinds ons dertiende,
inmiddels zijn we 40up. Samen op de middelbare school in Utrecht met uiteenlopende
ambities, inmiddels allemaal moeder en druk met ons werk. Af en toe riep ik de laatste jaren
iets over mijn onderzoeken en proefschrift maar het was juist fijn om het over hele andere
dingen te hebben. Dank dat jullie er zijn. Lieve Barbara, ooit kennis gemaakt op tekenles
bij CREA en daarna een belangrijke dame in mijn leven geworden met veel belangstelling
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voor alles wat ik deed en doe. Ik bewonder jouw kracht en levenslust enorm en dank je
ook voor het delen van lief en leed. Anne, sinds we elkaar hebben ontmoet tijdens de
introductieweek van Geneeskunde, ben je altijd een soort wijze zus voor me geweest. Fijn
dat we nog af en toe tussen Apeldoorn en Utrecht heen en weer hoppen tussen werk en
kinderen door om onze nieuwe doelen te bespreken (die van mij zijn minder spannend
moet ik toegeven). Ellen, de laatste jaren was het fijn om stoom af te blazen tijdens het
hardlopen rond het Lauwerdistrict, dank voor de gezamenlijke momentjes van inspanning.
Lieve schoonouders, Anna en Henk, veel dank voor jullie meer dan belangrijke bijdrage
aan de gezelligheid voor mijn gezin. Iedere week komen de jongens na het sporten bij
jullie thuis, zo vanzelfsprekend en fijn, ik hoop dat dit nog heel lang zo kan blijven. Ook
alle lieve schoonbroers en -zussen, fijn dat jullie er zijn. Quentin en Patricia veel dank
voor jullie inspirerende aanwezigheid voor de jongens en daarmee ook voor mij.
Mijn lieve grote zussen Margo en Heidy wil ik bedanken voor het zijn van mijn voorbeelden en bakens in mijn leven. Hoewel jullie je vast vaak af vragen wat ik me allemaal op
mijn hals haal, blijft jullie onvoorwaardelijk liefde en steun onuitputtelijk. Jullie zijn er
gewoon altijd met raad en daad als het nodig is. Margo ook veel dank voor de feitelijke
bijdrage, in de avonduren, aan mijn proefschrift. Martien, Erik, Jeroen en Frieke, het is
altijd fijn om samen met jullie te zijn en af en toe het leven te vieren.
Mijn allerliefste mam, jou ben ik eindeloos dankbaar voor je tomeloze liefde en al je
wijsheid. Ik hoop dat je tot nu een beetje van me hebt kunnen genieten en dat we dat
in de toekomst nog veel kunnen doen, vooral ook samen met de jongens en familie. Ik
hoop er vanaf nu, na het afronden van dit proefschrift, weer iets meer ontspannen voor
je te kunnen zijn.
Olaf en Tristan, mijn kleine grote lieve schatten, jullie weten bijna niet beter dan dat ik
met een of ander boekje bezig was. Jullie maakten het me juist ook mogelijk om in het
weekend niet aan het boekje te denken en met alle aandacht samen te knutselen, lezen,
sporten, tekenen, voor de tv te hangen of lekker ergens te lunchen, zoals Tristan dat zo
mooi kan zeggen. Ik geniet iedere dag van jullie en hoop nu nog een graadje extra te
kunnen genieten van het samen lezen, tekenen of juist lekker helemaal niets doen. Lieve
Pierre, ten eerste dank ik je voor de jongens. Fijn dat je het me mogelijk hebt gemaakt
mijn proefschrift, naast het werk, tot een goed einde te brengen en dat je ondertussen
ons gezinsleven overeind hebt weten te houden. Nu mag jij!
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Pa, je hebt nog net meegemaakt dat ik begon aan dit promotietraject, helaas werd je
erg ziek en overleed je in mei 2010, waardoor dit proefschrift onlosmakelijk met jou is
verbonden. Door jouw liefde voor de statistieken heb je me geïnspireerd daar ook mee
aan de slag te gaan, onder andere in dit proefschrift. Ik vrees echter jouw kennis en plezier
hierin (ik kom in boeken nog steeds losse aantekeningen met berekeningen en formules
tegen) niet te kunnen evenaren. Tegen het einde van de middelbare schoolperiode
gaf je me ooit als studietip: “Leer eerst maar een goed vak en daarna kun je dan nog
genoeg tekenen of andere creatieve dingen doen”. Inmiddels heb ik een paar vakken
geleerd en mag ik me hoogstwaarschijnlijk na 24 april 2015 doctor noemen, daarna is
het dan tijd om te tekenen en andere creatieve dingen te gaan doen (natuurlijk met jouw
kleinzonen!). Pa, veel dank voor je tomeloze liefde en juist ook al je creatieve inspiratie.
Ik draag je met me mee.

Sudah!
Dit proefschrift draag ik op aan Dolf, Ali, Olaf en Tristan.
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