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Achtergrond

Ongeveer een derde van de wereldbevolking wordt ooit in zijn of haar leven 

gediagnosticeerd met een psychische stoornis. Dit kan variëren van een depressie 

of een angststoornis, tot minder voorkomende diagnoses als een bipolaire 

stoornis of schizofrenie. Een psychische stoornis kan zich op veel verschillende 

manieren uiten; de ene persoon met een depressie is de andere niet. Dat maakt

het lastig te bepalen welke behandeling het beste werkt voor wie. Daarom gaan

er in de wetenschap de laatste jaren steeds meer stemmen op voor een meer

gepersonaliseerde, idiografische manier van onderzoek doen. In tegenstelling tot

traditioneel groepsonderzoek bestudeert deze tak het individu: bijvoorbeeld hoe

psychische klachten zich uiten, met elkaar samenhangen of zich ontwikkelen 

binnen individuen.

Een manier om dergelijke individuele klachtenpatronen in kaart te brengen 

is ecological momentary assessment (EMA), in het Nederlands ook wel t

dagboekmetingen genaamd. Met EMA kan men zijn of haar ervaringen meerdere

keren per dag bijhouden via de smartphone (zie Figuur 1 voor een voorbeeld). Er

worden dan vragen gesteld over de stemming, eventuele psychische klachten, 

gedachten en de context (activiteiten, gebeurtenissen en gezelschap). Het aantal

dagboekjes varieert meestal van drie tot soms wel tien keer per dag. In onderzoek 

wordt EMA veelvuldig gebruikt om beter te begrijpen hoe psychische klachten zich

uiten in het dagelijks leven. In de afgelopen jaren werd echter ook vaak gesproken

over de belofte van EMA voor de klinische praktijk. 

Veel onderzoekers verwachten dat EMA zou kunnen helpen om mensen met

psychische klachten meer grip op hun welzijn te geven. EMA zou mensen 

helpen om regelmatig even stil te staan bij hun welzijn en hoe ze deze kunnen 

verbeteren. Een andere veelgenoemde belofte is de mogelijkheid om de ingevulde

dagboekgegevens te visualiseren als ‘dagboekfeedback’. Deze feedback kan een 

behandelaar vervolgens bespreken met de patiënt: dit zou relevante inzichten 
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kunnen bieden voor diagnostiek of vervolgbehandeling.

Er zijn echter nog veel vragen over hoe EMA precies in de behandelpraktijk toegepast e

dient te worden. Tot voor kort werd EMA vooral in onderzoekscontext toegepast,

waarbij men kort (maximaal twee weken) een gestandaardiseerd dagboekje invulde.

Er is nog een brug te slaan naar de toepassing in de behandelpraktijk. Op het

eerste gezicht lijkt EMA goed te passen in de traditie van registratie die in veel

behandelingen, met name cognitieve gedragstherapie, al wordt toegepast. Maar

hoe zien behandelaren en patiënten het gebruik van EMA precies voor zich in de 

praktijk? Wat zijn mogelijke toepassingen die we verder kunnen exploreren? Is EMA 

voor iedere patiënt geschikt, of zijn er ook personen of momenten waarop EMA juist 

nadelig kan werken? En tot slot: wat voor dagboekfeedback is nuttig?

Figuur 1. Voorbeeld van een EMA-dagboek en EMA-dagboekfeedback.

EMAEMA

Dit laatste punt behoeft nog enige uitleg. Dagboekfeedback kan bestaan uit 

relatief eenvoudige grafieken. Daarin worden bijvoorbeeld de schommelingen in 

de stemming in de afgelopen periode weergegeven, of de gemiddelde stemming 
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gedurende activiteiten (zie Figuur 1). Er kunnen echter ook complexere statistische

methoden worden toegepast, waarmee de verbanden tussen verschillende 

psychische klachten in kaart worden gebracht. Dit wordt gedaan door middel 

van netwerkanalyse. Hierbij wordt getoetst of een bepaalde klacht voorafgaat een

andere: is het bijvoorbeeld zo dat, bij een bepaalde persoon, piekeren vaak wordt 

gevolgd door somberheid? Een persoonlijk netwerkmodel zou mogelijk inzichtelijk 

kunnen maken hoe diverse klachten met elkaar samenhangen, en op die manier

richting kunnen geven aan de behandeling. Klachten die sterk samenhangen met

veel andere klachten, zogenaamde centrale symptomen, zouden bijvoorbeeld een 

veelbelovend startpunt kunnen vormen van de behandeling. 

Netwerkanalyse vloeit voort uit de netwerktheorie, die postuleert dat stoornissen 

ontstaan doordat symptomen elkaar aansteken over de tijd. De analyses die de 

theorie in praktijk brengen, hebben zich in de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Maar

ook hier zijn nog veel onduidelijkheden. We zouden verwachten dat een behandeling 

invloed heeft op de netwerkstructuur, is dat ook zo? In hoeverre komen verschillende 

typen netwerkanalyses met elkaar overeen? Laten zij dezelfde verbanden zien?

In dit proefschrift is de belofte van EMA voor de klinische praktijk onderzocht. 

In het eerste deel heb ik gekeken naar de belofte van netwerkanalyse voor de 

behandelpraktijk. In het tweede deel heb ik onderzocht of, hoe en wanneer EMA 

toegepast kan worden in de behandeling van diverse psychische stoornissen.

Belangrijkste bevindingen

Netwerkanalyse kan worden toegepast op EMA-data, maar ook op 

symptoomvragenlijsten. Dergelijke symptoomvragenlijsten worden meestal eens in

de zoveel weken afgenomen in de context van een behandeling of in onderzoek om

te zien of symptomen zijn afgenomen. Cross-sectionele netwerkanalyse, toegepast 

op symptoomvragenlijsten van een grote groep mensen, kan inzichtelijk maken hoe 

klachten gemiddeld genomen met elkaar samenhangen. In hoofdstuk 2 hebben 

we cross-sectionele netwerkanalyse toegepast om de werkingsmechanismen 

van antidepressiva te onderzoeken. Dit onderzochten we in een groep van 170

depressieve patiënten die gerandomiseerd werden naar behandeling met een 
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selectieve serotonine-heropnameremmer (SSRI). Voorafgaand aan de behandeling

en na acht weken antidepressivagebruik vulden zij een uitgebreide vragenlijst in over

depressieve symptomen. De netwerkanalyse liet zien dat symptomen gemiddeld 

genomen sterker met elkaar samenhingen na acht weken antidepressivagebruik. 

Ook zagen we dat symptomen die eerder sterk met elkaar samenhingen, later

minder centraal werden, en vice versa. Omdat dit onderzoek geen controlegroep 

bevatte, zijn deze verschillen echter niet met zekerheid aan de antidepressiva toe 

te schrijven. Daarnaast heeft cross-sectionele netwerkanalyse als beperking dat

de resultaten lastig te generaliseren zijn naar individuele patiënten. Het lijkt er dus

op dat dit type analyse vooral geschikt is om hypotheses op te werpen die getest 

dienen te worden in vervolgonderzoek. 

Daarom hebben we in hoofdstuk 3 dynamische netwerkanalyse toegepast, in het 

bijzonder impulse response function (IRF)n analysis. Dynamische netwerkanalyse 

kan worden toegepast op individuele EMA-data. Dat heeft twee voordelen boven 

cross-sectionele netwerkanalyse: ten eerste kan er per patiënt inzichtelijk kan 

worden gemaakt welke emoties met elkaar in verband staan, en ten tweede kan 

er gekeken worden naar hoe klachten op elkaar volgen over de tijd. In deze studie 

hebben we ons gericht op 40 mensen met subklinische depressieve klachten. Zij

werden opgedeeld in twee groepen: mensen met het kernsymptoom anhedonie

(verlies van interesse) en mensen zonder dit symptoom. We waren benieuwd 

of de slechtere prognose van mensen met anhedonie verklaard zou kunnen 

worden door een andere dynamiek tussen emoties van moment tot moment. En

inderdaad: hoewel de twee groepen klinisch gezien vergelijkbaar waren, zagen we 

verschillende emotionele dynamiek. Terwijl mensen zonder anhedonie vooral een 

sterke impact ervoeren van stress, hadden mensen met anhedonie vooral minder

baat bij positief affect. Het laat zien dat de ontwikkeling van depressieve klachten

mogelijk op verschillende manieren kan verlopen, en dat persoonlijke modellen

gebaseerd op EMA-data wellicht een waardevolle aanvulling zouden kunnen zijn 

voor de behandeling.

In hoofdstuk 4 zijn we dieper gedoken in de relatie tussen cross-sectionele en 

dynamische netwerkanalyse. Tot dusver was het namelijk nog niet bekend in 
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hoeverre de resultaten van beide type analyses tot dezelfde conclusies zouden 

leiden. Als dat het geval zou zijn, zouden we de resultaten van cross-sectionele

analyses ook kunnen toepassen op individuele patiënten. Een groot voordeel 

van cross-sectionele analyses is dat er al veel datasets beschikbaar zijn, en de 

dataverzameling van dergelijke data een stuk minder tijdrovend is dan de benodigde 

data voor dynamische analyses. Daarom construeerden we cross-sectionele en

dynamische netwerken van zeven depressieve symptomen in een groep van 104 

depressieve patiënten. Helaas zagen we in de cross-sectionele en dynamische

netwerken verschillende verbanden tussen de symptomen, en duidde iedere

netwerkvorm andere symptomen aan als centraal. Dat betekent dat de verbanden 

die we zien in cross-sectionele netwerken niet zomaar aanduiden hoe symptomen

over de tijd met elkaar in verband staan.

In het laatste hoofdstuk van deel I, hoofdstuk 5, hebben we de netwerkliteratuur op

het gebied van depressie onder de loop genomen. We maakten hierbij onderscheid 

tussen vier typen netwerkanalyses: netwerken gebaseerd op symptomen

(macroniveau) versus op emoties (microniveau), en netwerken gebaseerd op

cross-sectionele gegevens versus dagboekdata. In totaal hebben we 56 studies 

beschreven. We zagen in de review dat studies op microniveau andere conclusies

opleverden dan de studies op macroniveau. Wel lieten veel studies overtuigend zien

dat positief affect vaak een belangrijke rol speelt in netwerken van symptomen of 

emoties. Daarnaast introduceerden we een nieuwe netwerktheorie, de microlevel 

affect dynamics (MAD) theorie, die de huidige (cross-sectionele) netwerktheorie 

aanvult. Gezien de verschillen tussen de typen netwerkanalyses is het belangrijk 

voor onderzoekers om hier duidelijk onderscheid in te maken bij het bespreken van 

resultaten. Ook komen we in dit hoofdstuk tot de conclusie dat netwerkanalyse in

zijn huidige vorm nog niet klaar is voor gebruik in de klinische praktijk. 

In deel twee van dit proefschrift heb ik gekeken naar de toepassing van EMA in

verschillende behandelcontexten. 

Hoofdstuk 6 richtte zich op mogelijke toepassingen van EMA op het gebied van

psychofarmacologie. We hebben in totaal 18 studies beschreven die EMA hebben

gebruikt om de effecten van medicatie te bestuderen in diverse psychiatrische 
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populaties. Zo werd EMA bijvoorbeeld gebruikt om behandeluitkomsten te

voorspellen of de duur van medicatie-effecten te bepalen. EMA biedt dus interessante 

mogelijkheden om farmacologische behandeling verder te personaliseren en te 

begrijpen hoe medicatie werkt in het dagelijks leven van individuele patiënten.

In hoofdstuk 7 onderzochten we de verwachtingen van patiënten en behandelaren

omtrent het gebruik van EMA in de behandeling. Zo interviewden we in totaal

22 patiënten met verschillende diagnoses en 21 behandelaren (psychiaters, 

psychologen en verpleegkundigen). Velen van hen waren enthousiast over het nut

van EMA. Zo verwachtten zij dat EMA relevant kon zijn in verschillende fasen van

zorg, en dat het de relatie tussen patiënt en behandelaar zou kunnen verbeteren. 

Tegelijk noemden zij ook nadelen die tot dusverre nog niet in eerder onderzoek 

waren voorgekomen: de hoge belasting en mogelijke verergering van klachten door

er steeds bij stil te staan. Patiënten en behandelaren benadrukten het belang van het

personaliseren van het EMA-dagboek zodat het goed aansluit bij de behandeling. 

Deze bevindingen werden bekrachtigd door de resultaten in hoofdstuk 8. Hier

lieten we 20 patiënten met een bipolaire stoornis vier maanden lang vijf EMA-

dagboekjes per dag invullen. Na afloop maakten we een persoonlijk rapport met

EMA-feedback die tussen patiënt en behandelaar werd besproken. Veel patiënten 

vonden het invullen van de dagboekjes het waardevolst: zo beschreven ze dat ze 

zich bewuster werden van hun stemming en daardoor meer grip ervoeren op hun

klachten. De EMA-feedback sloot minder goed aan bij de verwachting van patiënten 

en behandelaren. Het is daarom van groot belang om de EMA-feedback klinisch 

relevant te maken en daarin samen te werken met patiënten en behandelaren. 

Tot slot hebben we in hoofdstuk 9 de mogelijkheid onderzocht van een

gepersonaliseerd alarmsysteem op basis van EMA. Zo bekeken we of we de EMA-

data verzameld in hoofdstuk 8 konden gebruiken om een plotselinge toename

in manische of depressieve klachten te voorspellen. Eerder onderzoek bood 

namelijk aanwijzingen dat een verminderde veerkracht in emoties (ook wel ‘vroege 

waarschuwingssignalen’ genoemd) voorafgaat aan het toenemen van psychische

klachten. Dit onderzochten we in 17 verschillende momentane emoties. We vonden

inderdaad dergelijke waarschuwingssignalen in bepaalde emoties, met name in 



561029-L-bw-Bos561029-L-bw-Bos561029-L-bw-Bos561029-L-bw-Bos
Processed on: 24-6-2021Processed on: 24-6-2021Processed on: 24-6-2021Processed on: 24-6-2021 PDF page: 300PDF page: 300PDF page: 300PDF page: 300

300

Dankwoord

opgewektheid, snel kunnen schakelen, vol ideeën zitten, piekeren, gedachtevlucht, 

agitatie, vol energie zitten, en vermoeidheid. Desalniettemin vonden we niet dezelfde 

waarschuwingssignalen bij iedereen, vonden we ook vals positieven en verschilden 

de hoeveelheid en het type waarschuwingssignaal sterk per persoon. EMA biedt dus

interessante mogelijkheden voor een alarmsysteem, maar meer vervolgonderzoek 

is zeker nog nodig voordat het in de praktijk toegepast kan worden.

Conclusie

Dit proefschrift heeft laten zien dat de klinische toepassing van EMA veelbelovend

is. EMA lijkt patiënten meer grip te kunnen bieden op hun klachten, behandelingen 

persoonlijker te maken, en het gesprek tussen patiënt en behandelaar te verbeteren.

Aan de andere kant hebben we gezien dat het gebruik van EMA spaak kan lopen 

als de methode onvoldoende relevant is gemaakt voor de praktijk. Zo is het juist in 

de praktijk van belang dat de dagboekjes zich niet alleen richten op klachten maar 

juist ook positief worden ingestoken, en dat zij op maat gemaakt kunnen worden 

voor de patiënt en het behandeldoel. Het is daarom essentieel dat patiënten

en behandelaren worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van EMA als 

behandeltool. Het enthousiasme waarmee behandelaren en patiënten het gebruik 

van EMA tegemoetzien, heeft geleid tot de ontwikkeling van PETRA, een online

platform waarmee behandelaren en patiënten eenvoudig een gepersonaliseerd

dagboekje kunnen maken, invullen en feedback bekijken. Gezien de huidige stand 

van onderzoek rondom netwerkanalyse, zal de praktijk het voorlopig nog moeten

doen met eenvoudige, beschrijvende dagboekfeedback. Dat is jammer, omdat dit

een van de grootste beloften was van EMA voor de behandelpraktijk. Dit proefschrift

heeft echter laten zien dat we de meerwaarde van EMA vooral kunnen vinden in het 

versterken van de eigen regie van de patiënt. De komende jaren zal de wetenschap 

zich verder moeten buigen over de ontwikkeling van klinisch relevante visualisaties. 

Ook zal gerandomiseerd onderzoek moeten uitwijzen of EMA inderdaad een positief 

effect heeft op het functioneren en de veerkracht van patiënten. Op die manier kan 

EMA het ideaal van gepersonaliseerde zorg nog weer een stap dichterbij brengen.
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Nou tou moar, daar issie dan! Wat heb ik genoten en wat ben ik dankbaar voor

degenen die dit avontuur samen met mij hebben beleefd. 

Te beginnen bij mijn geweldige promotieteam. Samen hebben we er echt een 

feestje van gemaakt. Marieke, wat was ik blij toen ik als PhD bij jou aan de slag

mocht! Jij was voor mij een ideale promotor: open, betrokken, leergierig en met een

scherpe blik op wat het veld en je promovendus nodig heeft. Jij wist altijd de juiste 

vragen te stellen om een paper of project verder te brengen. Ik heb jouw adviezen 

erg gemist in het staartje van mijn traject, en misschien onze discussies over onze 

bevindingen nog wel meer. Hopelijk krijgen we die kans nog eens.

Richard, jij was de kritische behandelaar van ons team en hield ons scherp op de 

toegevoegde waarde voor de kliniek. Ook was je voor mij een geweldige mentor en

coach. Luisteren is een kunst, en jij hebt die als geen ander onder de knie. Zo heb 

je mij altijd aangemoedigd en me het vertrouwen gegeven dat ik op de goede weg 

zit. Als onze designated survivor heb je in de laatste jaren steeds meer begeleiding

op je genomen en ik ben je dankbaar voor hoe je dat hebt opgepakt. 

Evelien, ik weet nog goed hoe wij elkaar voor het eerst ontmoeten in sunny 

Philadelphia. Ik heb jou de oren van het hoofd gekletst, iets wat ik in de jaren die

erop volgden nog heel vaak zou doen. Wat ben ik blij met jou als copromotor. Ik heb 

heel veel van jou geleerd op het gebied van ESM, statistiek, en goede wetenschap 

beoefenen – jouw kennis van ons veld is ongeëvenaard. Maar bovenal was jij vaak 

de persoon met wie ik mijn hoogte- en dieptepunten wilde delen. Ik ben blij en 

dankbaar dat we naast collega’s ook goede vrienden zijn geworden.

Lian, als er iemand is die ik moet bedanken ben jij het; jij hebt dit project gepitcht. Ik 

heb enorme bewondering voor hoe jij wetenschap en praktijk weet te combineren.

Jij leerde mij veel over hoe ik onderzoek dichtbij de mensen kan brengen. Ook 

leerde jij mij om met beide benen op de grond te blijven staan, en om ervoor te 

zorgen dat mijn werk mijn privéleven niet teveel naar de achtergrond verdrijft.

Mijn proefschrift is onlosmakelijk verbonden aan het PETRA-project, waarbinnen

ik al mijn ideeën over EMA als klinische tool in de praktijk kon brengen. Ik viel 
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met m’n neus in de boter. Een implementatieproject is spannend en heeft van

veel mensen visie, tijd en energie gevraagd. Graag sta ik hier dan ook stil bij het

PETRA-projectteam. Harriëtte, wij gingen dit project samen aan en wat hebben 

we veel voor elkaar gebokst in de afgelopen jaren! Ik ben je enorm dankbaar voor 

het vertrouwen dat je mij hebt gegeven. Jouw vermogen om op alle niveaus in een

organisatie mensen bij elkaar te brengen is weergaloos. Ik kijk heel erg uit naar de

komende tijd, als we PETRA eindelijk in de praktijk kunnen gaan zien, en lekker 

kunnen gaan sparren over het vervolg. Ando, de magie die jij elke week weer hebt 

gecodeerd tovert steevast een glimlach op mijn gezicht. Tom, jij leerde mij dat klein 

en simpel beginnen groot resultaat oplevert, een belangrijke vaardigheid voor een 

perfectionist als ik. Ook bedankt voor je hulp met dit proefschrift. Lino, als ‘ESM-

in-de-praktijk-onderzoekers’ kunnen wij uren filosoferen over de ideale toepassing 

in de kliniek. Jij hebt altijd nieuwe en innovatieve ideeën voor PETRA. Dat maakt 

het ook zo leuk als we die samen in de praktijk kunnen brengen. Erwin, en ook 

Dennis, Henk en k Inge, bedankt voor alle mogelijkheden die jullie bieden, en het

geduld en de precisie waarmee jullie PETRA in RoQua een plaats geven. Ook dank 

aan alle RoQua-teamleden, in het bijzonder Jorn, Inge en Ellen voor alle hulp

omtrent de dagboekstudies van dit proefschrift. Jannie en Roan, ook jullie bedankt 

voor het fijne samenwerken.

Dit proefschrift is enorm geholpen door behandelaar-onderzoekers die met ons 

meedachten. Bennard, jij zit altijd vol goede ideeën en gelukkig klopte je daarmee

bij ons aan. Je hebt veel invloed gehad op mijn vorming als onderzoeker: jij deed me 

inzien dat ik het liefst praktisch toepasbaar onderzoek wilde doen, als spil tussen

onderzoekers, behandelaren en patiënten. Daar ben ik je enorm dankbaar voor. Nog

steeds tillen we samen het onderzoek op het snijvlak tussen wetenschap en praktijk 

naar een hoger niveau. Daar geniet ik enorm van. Wim, ook jij gaf ons de kans om

op jouw afdeling te experimenteren met EMA. Dank voor alle tijd en mogelijkheden

die je ons daarvoor hebt geboden. Ook dank ik graag de behandelteams van 

de bipolaire poli en de psychosepoli van het UCP en GGZ Drenthe voor hun

inspanningen rondom de dataverzameling.

Aan alle deelnemers van mijn onderzoek, als patiënt of als behandelaar: ik ben
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jullie bijzonder dankbaar voor alle –vaak persoonlijke– inzichten die jullie met mij 

wilden delen. Jullie veerkracht is voor mij een grote inspiratiebron.

Also many thanks to my other amazing co-authors and collaborators, with whom 

conducting research has been a great pleasure and learning experience: Frank,

Marieke S., Sandip, Eiko, Laura, Sona, Claudi, Stijn, Peter, Jessica, Claudia, 

Marije, Robert, and Taylor. In particular, Frank, Marieke, and Sandip: your

statistical expertise and the enthusiasm with which you talked about it made our 

collaboration so much fun. Our meetings often felt like the highlight of the week.

I’d also like to thank my international collaborators, Steve, Rob, and Aaron,

for offering me a place at their labs. Your work on improving treatments of 

psychopathology is inspiring and has encouraged me to conduct research that, in

the end, will benefit patients.

Veel dank aan de leden van de beoordelingscommissie: prof. dr. Judith Rosmalen,

prof. dr. Inez Myin-Germeys, en prof. dr. Philippe Delespaul.

Ook bedank ik graag mijn mede-onderzoekers van het RGOc, ICPE en het UCP

van wie ik veel steun heb ervaren tijdens mijn onderzoek. Meike, jij brengt cliënt 

en onderzoeker nader bij elkaar, en hebt ons enorm geholpen bij het betrekken van 

cliënten bij ons onderzoek. Kaying, wij bewandelden samen het implementatiepad

en dat was zowel inspirerend als erg gezellig. Margo en Esther, jullie stonden altijd 

voor mij klaar, en ik voelde me dankzij jullie erg welkom toen ik weer terugkeerde. 

Bedankt daarvoor. Maurits, ik ging ooit koffie leren drinken zodat ik als nieuwe

collega met jullie mee koffie kon halen. Zes jaar vol koffiewandelingen later zijn we 

een mooie vriendschap – en koffieverslaving – rijker. We voelen elkaar vaak goed 

aan.

Lieve YAM(F)ARM, wat had ik een geluk toen jullie erbij kwamen. Ik geniet 

ontzettend van het sparren over ons onderzoek, de wetenschap, of gewoon het 

leven. Stuk voor stuk zijn jullie fantastische onderzoekers van wie ik veel leer en 

tegen wie ik erg opkijk. Vele schrijfweken, borrels, vakanties, liedjesschrijverij en

ape-indexes later zijn we daarnaast ook een hechte vriendengroep geworden. Bij

jullie voel ik me altijd een winnaar, ook als het allemaal even wat moeilijker gaat.

Yoram, jij bent onze stille kracht, onze handyman en professioneel cocktailbarman.
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Bij jou hoef ik nooit veel te zeggen om me toch begrepen te voelen. Arnout, ik zal 

nooit vergeten dat jij mij vijfsterrendiners kwam brengen in de laatste fase van mijn

proefschrift. Jij had altijd een rotsvast vertrouwen in mij. Die gedachte heeft me

erg gesterkt in moeilijke perioden. Marmar, wij lijken uit hetzelfde hout gesneden. 

Bij jou heb ik vaak aan één woord al genoeg. Samen nerden, even ventileren of 

gewoon beppen – het is altijd even leuk. Samen hebben we enorm naar de grote

dag toegeleefd. Dat jij dan naast me staat geeft me veel rust en maakt dat ik er

zelfs een beetje naar uitkijk. Enne, deze tekst zal het enige onderdeel zijn van dit 

proefschrift dat je níet bent nagelopen: ook daarvoor duizendmaal dank. FARM, als

kamergenootjes hebben we heel wat gelachen en gehuild samen. Jullie sprongen 

voor mij op de bres toen ik terugkeerde. Met jullie support kon ik alles aan. Anouk,

jij kan me overal enthousiast voor maken. Je leerde me om voor mezelf op te komen

en daar blijf ik je dankbaar voor. Robin, wij hebben de online shops veel klandizie 

bezorgd in de luwe uurtjes op kantoor. Jij stond altijd voor me klaar, of het nou was

met een taartje aan de voordeur of door op het juiste moment een scherpe vraag

te stellen. Marieke, ik ken denk ik niemand die zo vrolijk, warm en hartelijk is als

jij. Ik heb de foute Nederlandse hits (en je zittende dansmoves) moeten missen het

afgelopen jaar, maar gelukkig zijn daar heel veel fijne wandelingen voor in de plaats 

gekomen. Jongens, bedankt dat jullie er waren.

Ook bedank ik hier heel graag mijn lieve vrienden, Yfke, Julia, Jasper, Femke, 

Robin A. en Leonie. Bij jullie hoef ik niet dr. Boss te zijn, maar mag ik als mezelf 

komen. Yfke, ook al woon je ‘ver’ weg, je voelt altijd fijn dichtbij. Er gaat vaak 

nauwelijks een dag voorbij zonder een berichtje aan elkaar. Ik ben blij dat we al 

onze belevenissen zo fijn met elkaar kunnen delen. Niet alleen lijken we in veel

dingen op elkaar, ook houden we van dezelfde kneuterige hobbies en ik geniet er

enorm van om die samen met jou te beoefenen op onze vakanties en weekendjes 

weg. In veel dingen lijken wij erg op elkaar. Julia, onze gedachten zitten vaak op 

dezelfde golflengte. Of het nou gaat om #phdlife, vriendschap, of de recentste 

shopuitspatting: het is altijd gezellig. Ik voel me altijd heel begrepen en vertrouwd bij

jou. Jasper en Femke (en Tjibbe), samen bevochten we al een virus nog voor het

werkelijkheid werd. Mijn weekenden bij jullie zijn steevast ontspannen en gezellig.

Enne, misschien toch ooit een vlogkanaal beginnen samen? Robin, jij maakt me 
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altijd aan het lachen, bedankt voor het meeleven. Leonie, wij moeten onze angsten 

soms allebei even flink laten schrikken, maar we doen het toch maar mooi. Ik ben 

heel trots op ons. 

Rob, we kennen elkaar al bijna twintig jaar en hebben al een hoop meegemaakt 

samen. Jij bent degene die ik bel als er feest gevierd moet worden of dieptepunten 

moeten worden verwerkt. Dan luister je, leef je mee, en help je me een oplossing

te zoeken of te relativeren. Met je heerlijke humor moedig je me aan om uit mijn

comfortzone te stappen. Niet zelden zeg je tegen me: wat er ook gebeurt, wat er

ook misgaat, een dag later gaan we ook gewoon weer koffie drinken hoor. Daarmee

geef je me heel veel rust: ik voel me 100% mezelf bij jou. Ik ben dan ook heel blij

en dankbaar dat je ook als paranimf met me hebt meegeleefd en naast me zult 

staan tijdens de verdediging. Samen maken we er echt een mooi avontuur van, 

zoals we dat met zoveel kleine en grote momenten doen. Op nog vele jaren mooie

vriendschap!

Lieve oma Willy, jij was altijd met mij en mijn onderzoek begaan en leefde echt met 

me toe naar de grote dag. Wat is het zuur dat je er dan niet bij kunt zijn. Ik hoop 

dat ik je toch een beetje trots heb gemaakt. Lieve oma Joy, ook jij leeft altijd mee,

dankjewel daarvoor.

Lieve Jasper en Maaike, ik grijp hier even m’n kans om de sentimentele zus te 

zijn (in een dankwoord mag dat!). Wat ben ik trots op hoe jullie een leven opbouwen

daar in Leiden. Jullie staan altijd voor anderen klaar, zo ook voor mij tijdens de 

moeilijkere momenten in de afgelopen jaren. Of het nou was met snickerijs, een

scooterritje, of gewoon een luisterend oor. Bij jullie voel ik me altijd thuis. Ik kan niet 

wachten op toekomstige avonturen.

Lieve papa en mama, dankzij jullie zat de liefde voor de universiteit er al vroeg in.

Jullie moedigen me altijd aan om te doen waar ik gelukkig van word en geven me

het vertrouwen dat ik veel meer kan dan ik zelf vaak denk. Tijdens alle pieken en 

dalen in de afgelopen jaren hebben jullie naast mij gestaan - ik kon altijd op jullie 

rekenen. Ik voel me heel erg rustig en begrepen door jullie. Ook leerden jullie mij 

dat de mooiste, meest waardevolle momenten altijd ontstaan in de verbinding met

anderen. Dat is iets waar ik in mijn werk en in mijn leven het meest van geniet.
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