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Dankwoord 
 
 Veel mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift, 
en een aantal wil ik hier in het bijzonder noemen. 
 
 Allereerst mijn begeleiders: Theo Bouman en Cas Schaap. Theo, bedankt 
voor de motiverende en stimulerende dagen in Zeegse en de altijd waardevolle 
inhoudelijke suggesties. Mede door de informele sfeer waarin wij samenwerkten 
heb ik jouw begeleiding als erg plezierig ervaren. Cas, meer op afstand 
aanwezig: bedankt voor de snelle afhandeling en het meedenken aan het eind 
van dit project. 
 
 In de afgelopen jaren heb ik veel gehad aan de collega’s van klinische 
psychologie. Bedankt voor de goede werksfeer en de gezelligheid. Hier wil ik 
vooral Wiljo noemen, aan wie ik veel heb gehad in professioneel, maar zeker 
ook in persoonlijk opzicht. Ook wil ik in het bijzonder de AiO’s bedanken. 
Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik ook in de lastige tijden met plezier naar mijn 
werk ging. Corine, ik heb met plezier een aantal jaren naast je gezeten en 
statistiek, Engelse grammatica, maar ook de persoonlijke dingen met je 
besproken. Bedankt voor de steun, de gezelligheid en je uiterst behulpzame 
relativerende woorden. Annemiek, bedankt voor de goede gesprekken, de kopjes 
koffie en onze vrijdagavonden in de Keijzer. 
 
 Wobbe en Marijtje, jullie allebei ontzettend bedankt voor de hulp bij het 
ontdekken van de wondere wereld van de multilevel analyse. 
 
 De Thessaloniki-intervisie dames Anja, Bettine en Marisol, de EPP AiO’s (in 
het bijzonder Nicole, Sachlan en Janet), de DVG en de ‘klinische dames’: 
bedankt voor de inspiratie op professioneel gebied maar zeker ook voor de 
gezelligheid en de leuke gesprekken. Zonder jullie zou promoveren een stuk 
saaier zijn geweest! 
 
 Ook bedank ik de studenten die in het kader van hun leeronderzoek aan de 
verschillende onderzoeken die in dit proefschrift worden beschreven hebben 
meegewerkt: Maarten, Maria, Michele, Marieke, Jonne en Mirjam.Verder wil ik 
ook alle patiënten van harte bedanken voor hun deelname aan de verschillende 
onderzoeken. 
 
 Mijn paranimfen Alyt en Marieke bedank ik voor de steun en het meedenken 
voorafgaand aan en tijdens de promotie, maar vooral ook voor de belangrijke rol 
die zij, als zus en vriendin, spelen in mijn leven.  
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 Op deze plek wil ik ook graag een aantal vrienden bedanken. Zij hebben dan 
geen directe bijdrage geleverd aan dit proefschrift, maar zeker een indirecte 
bijdrage door mijn leven te verrijken. Annelies, Rob, Alette, Ellen, Suzanne, 
Anouk, Klaas, Willemijn, de stagedames, de ‘vrienden van de Keijzer’ en alle 
anderen: ontzettend fijn dat jullie er zijn!  
 
 Mijn familie bedank ik voor de belangstelling voor het project en steun in het 
algemeen door de jaren heen. Dat we nog maar veel Sinterklazen en 
verjaardagen met zijn allen zullen vieren! 
 
 En dan natuurlijk pap en mam. Pap, bedankt voor de mooie voorkant van 
mijn proefschrift, maar jullie allebei vooral bedankt voor de liefde en de goede 
raad, en het feit dat ik altijd voor alles bij jullie terecht kan.  
 
 En last but certainly not least, Rutger. Bedankt voor de lay-out van dit 
boekje, maar boven alles bedankt dat je me zo gelukkig maakt. Ik verheug me 
erg op alles wat voor ons nog gaat komen. 
 




