
 

 

 University of Groningen

The tryptophan link to psychopathology
Russo, Sascha

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2004

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Russo, S. (2004). The tryptophan link to psychopathology. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e8b59219-2e56-42a2-89ba-38ab1941d80f


Dankwoord

De studies in dit proefschrift worden gekenmerkt door het raakvlak
tussen verschillende disciplines en het is geen toeval dat in dit pro-
ject collega's vanuit uiteenlopende vakgebieden samenwerken. 
In 1998 nam professor de Vries het initiatief om met professor den
Boer te overleggen over haar bijzondere groep van carcinoidpatien-
ten. Dat was de eerste stap in dit project. 
Hoewel niet iedereen op alle publicaties vermeld staat is er een
basisgroep te formuleren waarvan de leden door hun intellectuele
inbreng en continue steun een bijdrage leverden aan het geheel van
ideeën. Omdat deze groep nergens in dit proefschrift in zijn geheel
vermeld staat maak ik hiervoor gebruik van het dankwoord. Ik wil
jullie graag bedanken voor de prettige samenwerking en jullie inter-
disciplinaire visie waarbij we veel van elkaar hebben geleerd. Het
zijn van de psychiatrie: Hans den Boer, Jaap Korf en Jim Boon. Van
de interne geneeskunde: Liesbeth de Vries, Pax Willemse en Els
Haagsma en van het labcentrum: Ido Kema en Rebecca Fokkema.
Aan een deel van de onderzoeken zijn verbonden de namen van de
internisten Rob de Knegt en Jan Zijlstra en de psychologe Marjan
Nielen.
De constante enthousiaste ideeënmachine van Ido Kema en Jaap
Korf blies leven in het project. Gezien hun enigszins chaotische
aard waar ik mezelf nogal in herken waren de op realiteit en haal-
baarheid gerichte aanwijzingen van Liesbeth de Vries en Hans den
Boer hierbij onontbeerlijk. Jim Boon, als clinicus verbonden aan dit
onderzoek, heeft veel betekend voor hoe onze conclusies eruit zijn
komen te zien waarbij hij in durfde te gaan tegen de heersende dia-
gnostische opinie in. Daarnaast ontwikkelde onze aanvankelijk, van
mijn kant, schuchtere werkrelatie zich spoedig tot een prettige
samenwerking waarbij we heel wat woensdagen hebben doorge-
bracht. Naast het plezierige eraan hecht ik veel waarde aan ons
contact omdat het heel belangrijk geweest is voor mijn persoonlijke
ontwikkeling. 
Naast onze basisgroep zijn er veel mensen geweest die het onder-
zoek mogelijk hebben gemaakt. Marco Boks en Charmaine
Pietersen wil ik graag danken voor het corrigeren van manuscripten
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op Engels taalgebruik. Daarnaast Marco, heb jij mijn prille weten-
schappelijke aspiraties aangemoedigd en dat ben ik niet
vergeten.Verder wil ik Cathelijne Koorengevel, Marjolein Boshuizen
en Harm Jan Pot, psychiater bedanken die optraden als onafhanke-
lijk arts in mijn onderzoeken. 
Gerry Sieling, ben ik dankbaar voor het coördineren van de patien-
teninstroom vanaf de poli oncologie. Tineke Koch en Kor Venema
van de afdeling Biologische Psychiatrie bedankt voor jullie hulp bij
het bewaren en afdraaien van monsters. Ook de mensen op het
labcentrum waren bijzonder behulpzaam bij het doen van bepalin-
gen op  bloedmonsters. Fokko Bosker gaf nuttige psychofamacolo-
gische adviezen en overwegingen. Mattie Tops, onze wetenschap-
pelijke discussies ervaar ik als zeer bijdragend al worden ze soms
op zeer vreemde plaatsen gevoerd. Jacqueline Quak, van jouw aan-
wijzingen ten aanzien van beeldvormend onderzoek heb ik veel
baat gehad. Mijn kamergenote Simone Reinders wil ik danken voor
de steun in soms lastige onderzoekstijden. Met al mijn collega
onderzoekers van de biologische en sociale psychiatrie was het
gezellig samenwerken. Velen zijn bezig uit te vliegen over
Nederland en de rest van de wereld, ik hoop jullie allemaal nog
vaak te ontmoeten. 
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