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DANKWOORD 
 
Ik begin met het bedanken van iedereen die ik vergeet te bedanken. Verder dank 
ik alle mensen die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Hoewel vrijwel 
niemand er zelf  baat bij heeft om zieleroerselen bloot te geven aan een 
wetenschappelijk onderzoeker, dient dit de wetenschap(per) en de mensheid in 
haar algemeen wel degelijk.  
 
“Three is a crowd”, maar niet in het geval van mijn promotoren. Ik dank Professor 
dr. Jan Neeleman, Professor dr. Mijna Hadders-Algra en Professor dr. Hans 
Ormel voor de mogelijkheid die ze mij geboden hebben om dit onderzoek te doen, 
voor de ruimte en vrijheid die ze mij hierbij gelaten hebben, en voor hun 
begeleiding. Baas Jan, ik bewonder je brein en je persoon, hoewel ik beide niet 
kan volgen. Ik ben zeer blij en trots om bij jou te promoveren. Mijna, wat een 
voorrecht om met jou te mogen samenwerken. Je altijd bijzonder snelle reacties 
op mijn talloze vragen per e-mail, je enthousiasme en je bemoedigende woorden 
hebben enorm bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ook je 
optreden in kwesties die niet direct met wetenschap te maken hadden, heb ik zeer 
gewaardeerd en bewonderd. Hans, je runt een bijzondere afdeling. Hoe druk 
doende je daar ook mee bent, als er iets was kon ik altijd bij je binnenlopen. 
Bedankt daarvoor. 
 
Roelie van Rossum ben ik erkentelijk voor haar hulp bij het verzamelen en 
ordenen van enorme hoeveelheden gegevens én voor het feit dat zij dit altijd met 
evenveel vrolijkheid en enthousiasme heeft gedaan. Professor dr. Rudy Boersma 
en Dr. Marieke Boezen dank ik voor het beschikbaar stellen van eerdere gegevens 
van “mijn” proefpersonen. 
 
De leescommissie, bestaande uit Prof. dr. R.B. Minderaa, Prof. dr. J.M. Koot en  
Prof. dr. J.K. Buitelaar dank ik voor hun bereidheid mijn proefschrift te 
beoordelen.  
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Mijn broer Robert en zus Carina en de hunnen dank ik voor dat ze er zijn: “you 
make a difference”. 
 
André, forever my darling, jou dank ik voor het feit dat je met mij kunt leven, 
voor de vrijheid in verbondenheid, voor de vele mooie “vlieguren”, maar vooral 
voor je lucky shot, ons “gelukje”: Arend. Jullie zijn het beste wat mij had kunnen 
overkomen.  
 
Laura. 
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“De Vijfde” is waar het allemaal gebeurde (en niet gebeurde). Ik dank de afdeling 
Sociale Psychiatrie voor de mooie jaren die ik er gehad heb. De lunches, koffie-
pauzes en talloze discussies met collega’s Elske, Es, Henkiepenkie, YouGo, 
Karlien, Ellen, Andrea, Stieneke, Sjoerd, Sietse, en alle anderen waren bijzonder 
inspirerend. Sietse dank ik ook voor alle artikelen en boeken die hij voor mij 
opgezocht heeft èn voor het feit dat hij de enige (naast tante Guusje) is bij wie ik 
nooit een blad voor de mond hoef te nemen. Dr. Esther Holthausen ben ik tevens 
erkentelijk voor haar tips aangaande de organisatorische heisa van promoveren. 
 
In het bijzonder dank ik ook de secretaresses Liesbeth Lindeboom en Martha 
Messchendorp, die samen moederen over de loslopende aio’s, oio’s en andere 
cases.  
 
Prof. dr. Harry van de Wiel bedank ik voor het feit dat hij onmiddellijk een part-
time baan voor me had toen ik naast het OIO-schap iets anders wilde doen, èn 
voor de vrijheid en flexibiliteit die ik heb onder zijn vleugels. 
 
Prof. dr. Willibrord Weijmar Schultz en alle andere collega’s van het ZON-
project waaraan ik het voorgaande jaar met jullie gewerkt heb, hoewel mijn 
zwangerschapsverlof niet best uitkwam voor het project, waren jullie allemaal 
oprecht blij voor mij. Dank daarvoor, en voor een jaar Seksuologie waarvan ik 
veel geleerd heb. Het was buitengewoon plezierig om met jullie samen te werken. 
  
Gijs, dear baby, wat begon met een indecente opmerking mijnerzijds is 
uitgegroeid tot een enerverende vriendschap. Wat had ik al deze jaren gemoeten 
zonder onze jenevergelagen in de 3U? (In dit kader bedank ik ook de fabrikanten 
van havermout en chuppa chup lollies, zonder welke produkten ik het de 
‘mornings after’ niet zou hebben gered.) 
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Elske, vrouw van mijn leven, de grillen van jouw ziekte hebben ons doen 
besluiten dat het beter is om de hectiek van het paranimferen aan jou voorbij te 
laten gaan. Hoewel je vandaag dus lijfelijk niet naast mij staat, ben je – zoals 
altijd – heel dichtbij. 
 
Sjoerd, leave, een betere “tweede keus” is er niet. Ik vroeg jou om paranimf te 
zijn en je hebt je enthousiast op die taak gestort. Dat tekent jou. Ik bin bliid dat ik 
dy kin. 
 
Camiel, zielmaat, ik durf te stellen dat zonder jou dit proefschrift er niet was 
geweest. Als mijn onderzoeksassistent heb je met je inmiddels beroemde snelheid 
van werken gigantische hoeveelheden data voor mij geordend en ingevoerd. 
Daarnaast heb je de meeste van de interviews voor je rekening genomen. Als 
paranimf heb je me aan alle kanten bijgestaan, zowel met de lay-out, de voorkant 
en sommige delen van de inhoud van het proefschrift, als met alles wat er om een 
promotie heen moet gebeuren. Als directe collega bij de PSB maak je werken 
inspirerend en leuk. Maar bovenal, bovenal draag je als vriend zeer bij aan mijn 
algehele kwaliteit van leven. In de 16 jaren dat ik jou “van dichtbij” ken, heb ik 
altijd op je kunnen rekenen. Dat is één van mijn grootste gelukken. 
 
Astrid, bedankt dat ik Camiel zo vaak van je mag lenen, en voor al jouw eigen 
lieflijkheden, waarvan de bruidstaart van vijf verdiepingen slechts één voorbeeld 
is. 
 
Mijn ouders verdienen het dat dit proefschrift aan hen opgedragen wordt. Om hun 
kinderen te laten studeren hoefden ze nog net niet op een houtje te bijten, maar als 
dat wel had gemoeten dan hadden ze dat gedaan. Zo zijn jullie. Mamsie, jou 
bedank ik in het bijzonder voor de dollemansrit naar Groningen die je in de nacht 
van 26 maart jongstleden gemaakt hebt om nog net op tijd bij de geboorte van je 
eerste kleinzoon te kunnen zijn. Papsie, “thank you for the music” (volgend jaar 
weer naar Werchter?!) en voor de avontuurlijke vakanties die me altijd bij zullen 
blijven. Jij hebt me laten zien dat er veel te beleven is in de wereld.  
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