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Het dankwoord was tot voor kort een van de meest boeiende en meest gelezen 
hoofdstukken van een proefschrift. Tot voor kort. Gezien de recente dankwoord hetze 
beschreven in het NRC  van 1 maart 2014, leek het mij verstandig gelijk te verhelderen aan 
wie ik geen enkele dank ben verschuldigd en wie ik dus niet zal noemen in dit dankwoord, 
ter voorkoming dat ik straks handmatig alle dankwoorden uit mijn reeds gedrukte 
proefschriften moet scheuren. Dit proefschrift is niet tot stand gekomen dankzij mijn 
konijn Stampertje (Stampertje I noch Stampertje II, voor het geval hier verwarring over 
ontstaat en ik toch tussen de regels door een konijn bedank), omdat beide al in de eeuwige 
groene jachtvelden waren toen ik aan mijn studie psychologie begon. Dit proefschrift is 
er ook ondanks onze oude bovenburen die voor enorme geluidsoverlast zorgden, niet 
bedankt hiervoor. En ten slotte ben ik ook geen dank verschuldigd aan mijn fiets waarmee 
ik elke dag naar de faculteit ging, simpelweg omdat je eerder tegen dan mee hebt gewerkt. 
Zo, die situatie is gered. Nu over tot de orde van de dag.

Claudi, ontzettend bedankt voor de prachtkans om als promovendus mee te werken aan 
Doorbreek het ritme van depressie. Vier jaar zijn voorbij gevolgen en ik kan niet wachten 
tot de eindresultaten bekend zijn! Ik heb veel van je geleerd en bewonder je passie voor 
zowel onderzoek als praktijk. Je zit vol creatieve ideeën die je met groot enthousiasme 
weet over te brengen. Toen je mij aannam wist je waarschijnlijk niet dat ik sterk neigde 
naar een belfobie, voornamelijk bij mensen die ik niet kende. Dankzij ‘flooding’ met 
honderden SCIDs ben ik daar goed vanaf gekomen. Tja, en als de telefoonrekening komt 
voor al die uren deelnemers interviewen…. dan hebben we een nieuwe situatie.

Steve, although you were an ocean away you were always very much involved. Even in the 
weekends you were prepared to give feedback on my papers (comments that were always 
so kind). I was privileged to attend one of your workshops on Cognitive Therapy, which 
was very inspiring. Thank you for everything.

Ook dank aan de leden van de leescommissie: Prof. Jan Spijker, Prof. Ernst Koster en Prof. 
Theo Bouman voor het kritisch doorlezen van mijn proefschrift. 

Dank aan Stichting Sint Christophorileen tot Oldehove / Weijenbergh-Gorter-Sinia 
Stichting voor de financiële bijdrage aan het drukken van dit proefschrift. Ik vind het 
een mooi idee dat ik eeuwen na Gerrit van Belcum als beneficiant van het leen nog kan 
profiteren van zijn nalatenschap.

Het draaien van een RCT is een enorme klus die je niet alleen doet. We zijn op dit moment 
ontzettend dichtbij het beoogde aantal patiënten (276), dankzij de medewerking van 
vele GGZ instellingen, apotheken, huisartspraktijken, bedrijfsartsen, therapeuten die 
de Preventieve Cognitieve Therapie aanbieden, masterstudenten, honours studenten, 
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TODO’s, studentassistenten, de technische dienst (Bert, Jaap, Pieter en Robbert) en 
vrijwilligers (specifically: Isabel Schmidt; thank you for deliberately checking our data entry 
for almost 1.5 years). Niet op de laatste plek ook een woord van bewondering en dank voor 
alle patiënten die aan ons onderzoek hebben meegedaan (en nog steeds meedoen), we 
vragen niet niks.

Een speciaal woord van dank voor Ellen Hendriks, Michelle van der Laan (dank ook voor de 
leuke tijd als kamergenootje) en Nicola Klein. Als onderzoeksmedewerkers hebben jullie 
bergen werk verzet, en ook nog eens voor veel gezelligheid gezorgd. Volgens mij delen 
jullie alle drie een enorme gedrevenheid.

Hermien en Gemma, ik vond het heel fijn samen met jullie PhD-student te zijn op de 
onderzoeken van Doorbreek het ritme van depressie en zowel leuke als lastige momenten 
te delen. Ik heb veel gehad aan alle koffiemomentjes, Mickey Mouse clubs, diners op 
parkeerplaatsen van benzinestations en oefenpresentaties. Om dit allemaal in één geluid 
te vangen valt niet mee, maar zoals Loekie De Leeuw zou zeggen: Asjemenou! 

Mijn PhD periode was niet zo leuk geweest zonder de (oud)collega’s van Klinische 
psychologie. Ik heb mij enorm thuis gevoeld op de gang, en kijk met enige weemoed terug 
op de afgelopen 4 jaar. Beter kan het haast niet worden!? Dank voor alle koffiewandelingen, 
weekendrondjes, broodjesdagen (Lotte: ik heb een terugval), leuke EPP bijeenkomsten, 
congressen, spelletjesavonden en borrels. In het bijzonder wil ik Esther, Gemma, Johan, 
Lonneke en Michelle noemen die als mede pub-quizzers, Restaurant club leden en uitjes 
organiseerders mijn tijd op de afdeling tot een waar feestje hebben gemaakt. Ik hoop nog 
vaak met jullie te quizzen en restaurants uit te proberen. Lonneke en Gemma, geweldig 
dat jullie mijn paranimfen willen zijn, dat maakt mijn promotietraject helemaal af.

Lieve vrienden en kleine fijne (schoon)familie. Ik ben heel blij met alle steun, onophoudelijke 
interesse (en soms bezorgdheid) die ik van jullie kreeg. Allerliefste Elise, we hebben 
het geluk en de pech dat we tegelijkertijd een PhD-project mochten doen. Regelmatig 
betekende dit dat ‘onze avonden’ tot ‘voor-elkaar-nakijk-avonden’ gebombardeerd werden. 
Ik kijk terug op een mooie maar intensieve tijd. We vullen elkaar perfect aan.
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