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Dankwoord 

 

Een makkelijk stukje om te schrijven, dacht ik nog toen ik aan dit dankwoord begon. 

Nu ik begonnen ben, begin ik te twijfelen. Ik mag natuurlijk niemand vergeten en er 

zijn de afgelopen jaren veel mensen geweest die op de een of andere manier aan dit 

proefschrift of mijn persoonlijke ontwikkeling hebben bijgedragen.  

 

Allereerst natuurlijk mijn promotoren; Klaas van der Meer en Willem Nolen. Zonder 

jullie had ik hier nu niet gestaan. Klaas, bedankt voor het vertrouwen dat je in mij 

toonde toen ik, inmiddels bijna zes jaar geleden, bij je aanklopte als student 

geneeskunde met de mededeling dat ik promotie-onderzoek wilde gaan doen. 

Ondanks mijn beperkte ervaring met onderzoek, die op dat moment slechts bestond 

uit de verplichte wetenschappelijke stage in het kader van de studie geneeskunde, 

hielp je me aan een aanstelling bij de afdeling huisartsgeneeskunde. Tijdens de 

bijeenkomsten rondom de voortgang van de artikelen in dit proefschrift, waardeerde 

ik je creativiteit, waarbij je veel nieuwe ideeën tentoonspreidde. Je zorgde ook altijd 

dat ik het perspectief van de huisarts voor ogen hield, dat dit proefschrift 

huisartsgeneeskundig zou blijven en geen pure psychiatrie. Willem, ook jij durfde het 

aan om dit project te starten met mij als zeer onervaren onderzoekster. In het begin 

waardeerde ik vooral je tekstuele input, die ik zeker kon gebruiken. Later ben ik ook 

steeds meer je inzicht in de klinische relevantie van onderzoek gaan waarderen, 

haarfijn wist je vaak de vinger op de zere plek van een voorgenomen onderzoek te 

leggen. Aan te wijzen waarom de resultaten weinig zouden bijdragen en suggesties 

te doen voor een alternatieve werkwijze of een ander doel, zonder de besluiten ooit 

voor mij te nemen.  

 

Als vanzelfsprekend ben ik natuurlijk ook de leden van de beoordelingscomissie zeer 

dankbaar voor het beoordelen van dit manuscript, Prof. Dr. H.E. van der Horst, Prof. 

Dr. P.F.M. Verhaak en Prof. Dr. R.A. Schoevers. 

 

Daarnaast alle co-auteurs van de diverse artikelen die zijn opgenomen in dit 

manuscript. Brenda Penninx, bedankt voor het ter beschikking stellen van de NESDA 

database en alle hulp die je gegeven hebt bij de 4 artikelen in dit proefschrift die uit 

NESDA zijn voortgekomen. Ik kon altijd rekenen op een zeer snelle en kritische 
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beoordeling van een concept-artikel. Karlijn Joling wil ik bedanken voor al het 

voorwerk dat zij deed voor het artikel over herkenning van depressie, onze 

samenwerking was helaas van korte duur, maar heb ik als zeer prettig ervaren. Hein 

van Hout en Harm van Marwijk wil ik in dat kader bedanken voor het vertrouwen dat 

ze me gaven door hun een deel van hun project over herkenning van depressie aan 

mij uit te besteden. Witte Hoogendijk, bedankt voor de kritische input in het artikel 

over overbehandeling met antidepressiva. Boudewijn Kollen, tot wij elkaar 

ontmoetten dacht ik dat ik de statistiek van mijn artikelen best zelf kon doen. Jij liet 

mij zien dat je sommige statistiek beter aan een specialist kunt overlaten. Bedankt 

voor je altijd snelle en nauwkeurige analyses voor de artikelen in hoofdstuk 2 en 6. 

Tot slot Peter Verhaak, ik hoop in de toekomst nog vele onderzoek(strajecten) 

samen te kunnen starten. Laat het artikel waaraan jij in dit proefschrift hebt 

bijgedragen daarvan het begin zijn. 

 

Niet te vergeten Klaas Groenier, bij wie ik altijd kon aankloppen voor statistisch 

advies. En alle medewerkers en deelnemers van NESDA, bedankt voor bieden van 

deze schat aan informatie.  

 

Doordat ik mijn werkzaamheden veelal vanuit huis heb verricht, heb ik weinig directe 

onderzoekscollega’s gehad. Toch wil ik alle promovendi binnen NESDA en de 

afdeling huisartsgeneeskunde op deze plaats bedanken. Zo af en toe kwamen we 

elkaar tegen en ik heb van jullie veel geleerd over het doen van onderzoek en jullie 

waren een welkom klankbord voor de frustraties van een promovendus.  

 

Vervolgens alle collega’s uit de diverse huisartspraktijken waar ik de afgelopen jaren 

heb gewerkt. In het bijzonder Michiel Andriessen, mijn eerste opleider, die door zijn 

vertrouwen in mij, mijn zelfvertrouwen veel goed heeft gedaan. Je bood me de 

flexibiliteit die ik voor de combinatie van opleiding en onderzoek zo hard nodig had. 

Het was een fantastisch jaar in Ommen. Dan Kees Huttenga, mijn huisartsopleider 

voor het derde jaar, waar ik een week te vroeg kwam voor het 

kennismakingsgesprek. Toen al vertelde je dat je weinig affiniteit had met de 

wetenschap. Mijn parttime AIOS-schap vond je echter prima. Waar nodig kon ik mijn 

uren schuiven voor mijn onderzoek en de broodnodige extra tijd hieraan besteden. 

Ook nadat ik mijn huisartsopleiding had afgerond heb ik me als waarnemer altijd zeer 
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welkom gevoeld in de praktijk. De ruimte die ik kreeg om vanwege privé- en 

wetenschappelijke redenen vrij te nemen heb ik erg gewaardeerd. Marco Blanker en 

Mischa Thiele bij wie ik thans met veel plezier als vaste waarnemer werk. Marco, 

ondanks dat we elkaar nauwelijks kenden in het begin, heb ik gevoeld dat je erg je 

best deed om mij in Groningen te houden. Het is leuk om ook tijdens de “gewone 

praktijkuren” af en toe over wetenschap en dilemma’s en frustraties hierin te kunnen 

discussiëren. Mischa, het lijkt vaak of jij nooit stress hebt, hoe druk het ook kan zijn in 

de praktijk op sommige momenten. Ik zou willen dat die rust besmettelijk was. Tot 

slot natuurlijk alle andere medewerkers van de huisartspraktijk Blanker/Thiele: 

Marieke, Gerda, Cobie, Karen, Lilian, Bart en ook Pauline en Ewa en huisartspraktijk 

Huttenga: Jennitha, Danielle, Anja en Anneke. Bedankt voor de fijne samenwerking. 

 

Tenslotte de mensen die buiten het werk om hebben bijgedragen aan dit proefschrift. 

In dat kader natuurlijk allereerst mijn man. Bas, ik kan me de frustraties van het 

eerste jaar als onderzoeker nog goed herinneren. Hoe vaak heb ik niet achter mijn 

computer in ons kleine flatje in Almelo op het punt gestaan het op te geven? Elke 

keer praatte je mij weer moed in, zei je dat het echt wel zou gaan lukken. Nooit had 

ik toen gedacht hier te staan, en toch, mede dankzij jou, sta ik hier nu toch. Niet 

alleen het begin was moeilijk, ook bij de laatste loodjes was jij het weer die ondanks 

je eigen nieuwe en drukke baan mij geholpen hebt de lay-out perfect te maken. Privé 

hebben we de laatste jaren ook aardig wat voor onze kiezen gehad. Jij bleef, 

ondanks alles, naast me staan. Samen zijn we hard bezig ook die problemen te 

overwinnen. Jouw foto op het omslag geeft niet alleen de inhoud van dit proefschrift, 

maar ook onze huidige privésituatie akelig goed weer “achter de wolken schijnt de 

zon!” Dan mijn ouders, omdat ze me altijd gesteund hebben om mijn talenten te 

ontplooien en dromen te verwezenlijken. Ook mijn schoonouders, mijn beide zusjes 

Inge en Sanne, mijn schoonzus en zwager wil ik bedanken. Er zijn, en zoals ook jullie 

weten niet alleen in dit promotie-traject, de afgelopen jaren veel moeilijke perioden 

geweest. Mede dankzij jullie heb ik het vol kunnen houden en door kunnen gaan.  

 

Een aantal vrienden en vriendinnen wil ik op deze plaats ook nog bedanken voor alle 

ontspannende momenten die we de afgelopen jaren samen beleefd hebben. 

Francina en Marc, Marjan en Marcel, Jose, Frank en Lotte, Marten en Lisanne, Loes, 

Marjet en Patrick en alle anderen die ik nu dreig te vergeten, bedankt daarvoor.




