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Dankwoord

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan al die anonieme patiënten en vrijwilligers die 

deelnamen aan de diagnostische onderzoeken, de psychologische groepsbehandeling en op die 

wijze hebben bijgedragen aan dit onderzoek.  

In het bijzonder wil ik mijn promotores en referenten bedanken voor hun betrokkenheid en 

inbreng: 

Betto Deelman: dank voor alle tijd die je voor me nam, je vertrouwen en meeleven met meer 

dan alleen mijn werk, je altijd kritische blik (“ik vind altijd weer wat!”), en de integere manier 

waarop je met het vak omgaat. Jij pikt altijd feilloos de zwakke punten uit het werk, maar 

weet me ook te stimuleren om vertrouwen te hebben in mijn eigen werk, mijn standpunten te 

beargumenteren en wat meer te staan voor mijn keuzes. Ik denk met plezier en warmte terug 

aan de afspraken in Peize, en ook aan de gastvrije opvang van Jenneke. 

Ben Schmand: dank voor je humor, je collegialiteit, de enorme snelheid waarmee je denkt, 

leest en becommentarieert, je openheid en je laagdrempeligheid. Ik vond het heel erg fijn dat 

gaandeweg het onderzoek bleek dat je copromotor kon worden.

Ellie Wekking, mijn eerste collega in Amsterdam, je was de brug naar Amsterdam en mijn 

“maatje” in het onderzoek, co-therapeut en kritische meedenker. Gaandeweg ben ik je als meer 

dan een collega gaan beschouwen. 

Ina Berg, dank voor je rustige, weloverwogen inbreng en betrokkenheid, vooral rond de 

cognitieve functietraining en het evaluatieonderzoek.

Bernadette Smit en Jaap de Wilde, ik ben heel blij dat jullie als paranimfen veel voorwerk voor 

deze dag uit handen hebben genomen. Bernadette, je bent er altijd op belangrijke momenten, 

ook nu. Jaap, zang-vriendje en maatje, bedankt voor je humor en kennis-van-zaken.

Dank aan de leden van de beoordelingscommissie: Anke Bouma, Luciano Fasotti en Rien 

Vermeulen, omdat ze zo vriendelijk waren het proefschrift in zeer korte tijd te beoordelen, zodat 

ik nog in 2004 zou kunnen promoveren.

Ivo Molenaar, bedankt voor je spontane hulp toen de statistiek te moeilijk werd voor mij. Je 

bezit het vermogen ingewikkelde analyses zo uit te leggen dat ik er wat van snapte.

Ook Job van der Palen, coördinator wetenschappelijk onderzoek in het MST, voor je 
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gastvrijheid en hulp wat betreft statistische en methodologische vragen. Je was altijd bereikbaar 

voor kort overleg, en was niet te beroerd halve dagen in te roosteren toen de statistiek moeilijk 

werd. Liters thee zijn er doorheen gegaan, goochelend met cijfertjes. Je bent onmisbaar voor het 

MST!

Iris Schmidt en Ina Berg bedank ik voor het zo spontaan ter beschikking stellen van het 

geheugenwerkboek en de oefeningen. 

Jos Collignon, bedankt voor je prachtige prent voor de voorkant van mijn boekje, die in 

enkele pennenstreken zo duidelijk uitdrukt in wat voor beklemmende situatie OPS-patiënten 

vaak verkeren.

Dirk de Rover wil ik bedanken voor zijn hulp bij de enorme klus om hoofdstuk 2 in het 

Engels te vertalen, en Jane Bär-Sykes voor haar pijlsnelle en kritische correcties van de Engelse 

manuscripten; ze werden er veel leesbaarder van.

In de zestien jaar dat ik werkzaam ben in het MST heb ik de afdeling klinische psychologie zien 

uitgroeien van 5 tot meer dan twintig mensen, een aantal van hen speciaal voor het Solvent 

Team. 

Al die collega’s, mijn drie collega psychologen, de psychologen in opleiding, de psycho-

diagnostisch werkers en secretaresses van de afdeling klinische psychologie Enschede, wil ik 

bedanken voor de collegiale samenwerking, waarbij ik bij name wil noemen:

Jan Deterd Oude Weme, collega sinds meer dan 16 jaar, altijd betrokken en meelevend, 

stabiele factor, rustpunt, achtervang bij overmatige drukte. 

Anneke Smeets voor haar steun vanuit ervaringsdeskundigheid. Het helpt echt als iemand 

precies weet wat je doormaakt!

Ingrid Höelsgens bedank ik zeer voor de vanzelfsprekende en loyale wijze waarop ze allerlei 

klinische verantwoordelijkheden heeft overgenomen toen het echt te druk werd. 

Natuurlijk wil ik alle collega’s van de Solvent Teams in Enschede en Amsterdam bedanken 

voor de samenwerking wat betreft onderzoek en diagnostiek. Op het gevaar af enkele mensen te 

vergeten wil ik toch enkele personen in het bijzonder noemen: 

Gerard Hageman, neuroloog, bedankt voor je vertrouwen, kameraadschap, gevoel voor 

humor en betrokkenheid. Jij bent echt ‘drempelloos toegankelijk!’

Gert van der Laan, jij bent de “motor” van het project, zonder jou waren de Solvent Teams 
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er niet geweest. Dank voor al je meedenken wat vooral betreft de financiële kant van deze 

promotie. 

Ingrid Baveld-Vogt, jouw stiptheid en netheid heeft heel wat rust gegeven, zowel wat 

betreft de voorbereiding en notulering van de groepsbehandelingen als de protocollering van 

het neuropsychologisch onderzoek.

Ook dank aan Joyce Kip, die heeft meegeholpen met de onaantrekkelijke maar zeer 

belangrijke klus van de data-invoer, en aan Kim Beukenhorst die ditzelfde deed in Amsterdam

Ik heb respect voor Ilse Nijhuis, Rik Geres en Hanneke Kessels, die ten tijde van het 

onderzoek al zo snel zelfstandig een groot deel van de patiëntencontacten voor het Enschedese 

Solvent Team overnamen.

Monique van Bruggen-Rufi en Inge Oppers, secretaresses, luisteraars, meedenkers, 

systeembeheerders, crisismanagers, vrolijke noten, …

Miep van Bommel, clustermanager MST, bedank ik voor haar ondersteuning m.b.t. de 

“randvoorwaarden” van het onderzoek. Wim Subelack, infi-deskundige bedank ik voor de 

betrokken wijze waarop hij meedacht over de financiën, bij hem gaat gelukkig nog steeds niet 

om centen maar vooral om patiënten. Renate Bergman, afdelingshoofd klinische psychologie, 

bedank ik voor haar ondersteuning wat betreft dagelijkse managementtaken voor het Solvent 

Team Enschede.

Het verzamelen van gegevens van de controlegroep (hoofdstuk 5) was niet mogelijk geweest 

zonder de belangeloze inzet van:

Henk Bokdam, aannemer Schipper-Meyerink, Neede; Benno Meyran, Firma E-zorg; Frank 

Mentink, firma Van Wijnen; Toon Schrijver, adviseur patiëntenvereniging OPS; en Fons Vaalt, 

Bouw- en Houtbond FNV.

 

Het Solvent Team project werd financieel mogelijk gemaakt door het College voor Zorg-

verzekeraars, zowel wat betreft diagnostiek als wetenschappelijk onderzoek. In dit kader werd 

het onderzoek uitgevoerd waarvan verslag wordt gedaan in dit proefschrift.

Ten slotte wil ik enkele mensen van het thuisfront bedanken: Riet Dubbelink, zonder jouw 

betrouwbare en liefdevolle opvang van Han en Jelle zou het ons niet lukken allebei te werken. 

Bedankt daarvoor!

Ma, jij zit hier vandaag zonder pa, die zo meeleefde met ons en genieten kon van wat we 
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bereikten. We zullen samen de leegte voelen. Dank dat jij er bent.

En echt aan het einde: Oâne Posthuma en de kleintjes thuis, voor hun steun, vrolijkheid en 

geduld.

Han, het diploma is nu echt af hoor!






