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CHAPTER 8

D A N K W O O R D

“Strenght shows not only in the ability to persist, but the ability to start over” 

beschouw ik als een treffend citaat voor de afgelopen jaren. Pas in de laatste 

weken van het promotietraject begon het besef te komen dat er moment 

zou zijn waarop dit proefschrift echt af is. Meermaals heb ik momenten van 

twijfel gekend en het hervinden van motivatie en vertrouwen was daarbij een 

interessant persoonlijk proces. Velen verdienen mijn dank die in dit proces 

voor onmisbare ondersteuning en inspiratie hebben gezorgd.

Simone, dank voor de kans die je me hebt geboden om te promoveren en 

alles wat ik van je heb mogen leren. Ondanks de afstand tussen Londen en 

Groningen heb ik grote betrokkenheid en toewijding van je mogen ervaren. 

Ik bewonder je kritische blik en je doorzettingsvermogen om te streven naar 

het beste. Dank ook voor je persoonlijke interesse, naast de telefonische 

gesprekken over het onderzoek hebben we het vaak ook erg gezellig gehad.

Mijn promotoren, André en Dick, dank voor jullie vertrouwen ook in tijden 

waarin ik dat zelf minder had. De concrete adviezen en inspiratie hebben me 

geholpen om verder te gaan en jullie kalmte in tijden van hectiek was meer 

dan eens welkom.

The members of reading committee, professor den Boer, professor van 

Balkom, and professor Sar, thank you for your willingness to review my thesis.

Ellert en Nel, dank voor de supervisie en waardevolle inzichten. Jullie 

bevlogenheid voor onderzoek en behandeling bij DIS heeft me altijd 

geïnspireerd en geraakt, en jullie kennis is een bron waaruit ik maar al te 

graag put. 

Esther Veerman, dank voor het mogen gebruiken van je schilderij op de 

voorkant van dit proefschrift en het indrukwekkende verhaal dat je schreef voor 

de algemene introductie. Veel ontzag heb ik voor je doorzettingsvermogen 

en kracht. Het was inspirerend om samen met je te mogen werken in het 

onderzoek.

Marrit Jagers op Akkerhuis, dank voor het design van de omslag en hulp bij de 

opmaak van het proefschrift. Ik had het je blind toevertrouwd. 
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DANKWOORD

Alle patiënten en behandelaren, zonder jullie was dit proefschrift er niet 

geweest en jullie verdienen een speciaal woord van dank. Diep respect heb 

ik voor de investering die een ieder heeft geleverd met deelname aan het 

onderzoek. 

Bethany Brand, it has been inspiring to work with you. Thank you for all your 

helpful suggestions, motivating comments and kind words along this project. 

Mechteld, wie anders dan jij hoort naast me te staan op de dag van de 

verdediging. Wat in het derde jaar psychologie begon als een toevallige 

koppeling, bleek een uitstekende match zowel professioneel als persoonlijk. 

In het promotietraject hebben we elkaar des te beter leren kennen door 

diverse uitdagingen die we zijn tegen gekomen. Dank voor je eerlijkheid, 

warmte, humor en oprechte interesse, ik ben erg blij met onze vriendschap. 

Sima, after years of close collaboration, shared moments of both frustration 

and pride, I am thankful you are standing next to me on the day of my thesis 

defense. Thank you for all your support, care and warmth, it has been of great 

value.

Remco en Jan-Bernard, zonder jullie was ik verdwaald in de analyses. Dank voor 

jullie geduld met mijn psychologenbrein en de veelvuldige verduidelijkingen 

van diverse theorieën en toepassingen.

Anita, dank voor de scantraining, je interesse en je bemoedigende en 

relativerende woorden.

Hedwig, Judith, Margo, Betty en Evelyn, dank voor al jullie behulpzame 

ondersteuning.

My dearest roomies of room 121, Esther, Sima, Marie-José and Shankar, thanks 

for being close to me. 

Alle collega’s van het NIC, dank voor al jullie behulpzaamheid, inspiratie, 

aangename afleiding bij de koffie en lunch en bovenal voor het maken van 

een fijne werkomgeving: Annerieke, Bertus, Brani, Edith, Emi, Hans, Heleen, 

Hui, Jelle, Jelmer, Jojanneke, Jorien, Katharina, Leonie, Linda, Lisette, Liwen, 

Luca, Marieke, Marije, Marte, Nicky, Nynke, Ruud, Sander, en een ieder die ik 

hier nog vergeet. 
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Michelle, fijn dat we vanaf het masterjaar Hersenen en Gedrag altijd bij elkaar 

in de buurt zijn gebleven en onze wegen dezelfde kant op lijken te gaan. Dank 

voor je optimisme en gezelligheid. 

Hanneke, Erwin en Claire, dank voor jullie bijdrage als stagiair(e) en hulp bij 

het scannen van de deelnemers aan het onderzoek, op welke onmogelijke 

tijden dan ook. Fijn om met jullie te hebben samengewerkt.

Collega’s van Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen, 

dank voor jullie interesse en fijne afwisseling in werkzaamheden naast het 

onderzoek in de eerste jaren.

Collega’s van GGZ Friesland, team Angst en Stemming Dokkum en team 

Ouderen Leeuwarden en Drachten. Dank voor de kans om een GZ-opleiding 

te mogen doen en alles wat ik bij jullie heb mogen leren.

Opleidingsgenoten van de GZ-opleiding, allen dank voor de leerzame jaren. 

Het belang van de koppeling tussen wetenschap en praktijk ben ik door de 

opleiding in toenemende mate gaan realiseren. In het bijzonder dank aan Bas 

en Dirk, voor jullie inspirerende visie en mooie gesprekken.

Collega’s van het TRTC Transit in Ermelo, dank voor de kans om mijn 

wetenschappelijke basis nu ook een klinische toepassing te laten krijgen. Ik 

hoop nog lang met jullie te mogen samenwerken. 

Nienke, ondanks de andere weg die we beide hebben gekozen, ben je toch 

altijd een beetje in de buurt gebleven. Dank voor alle gezellige momenten op 

de psychologie faculteit en later bij de Coffee Company. 

Esther, vanaf de eerste dag van dit onderzoek hebben we naast een kamer 

ook het proces van promoveren gedeeld. Dank voor je luisterende oor, 

opbeurende woorden en gezelligheid. Fijn dat we het laatste half jaar ons 

kantoor regelmatig konden verplaatsen naar Zwolle en Amersfoort.

Marie-José en Wijnand, fijn om jullie te hebben leren kennen in de afgelopen 

jaren. Dank voor alle gezelligheid bij koffie, wijn en heerlijk eten. En Marie, 

wat ben ik onder de indruk van jouw bekwaamheid. 
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DANKWOORD

Wabe, fijn om weer dichterbij elkaar te wonen en elkaar gemakkelijk op te 

kunnen zoeken. De kopjes koffie op vrijdagochtend waren een heel aangename 

afleiding in de thuiswerkperiode. Tineke, dank voor je gezelligheid bij onze 

etentjes. 

Chaja, vanaf de eerste dag dat we elkaar zagen, was het goed. Dank voor je 

interesse, scherpte en trouwe vriendschap. 

Elise, wat jaren geleden begon als collega’s is uitgegroeid in een fijne 

vriendschap. Dank voor je altijd oprechte belangstelling en alle mooie 

gesprekken die we in de afgelopen jaren hebben gehad. 

Peter, Sandra, Hidde en Jelmer, dank voor al jullie gezelligheid, warmte en 

interesse. Wat zijn we blij dat we ooit naast jullie zijn komen wonen en met de 

vriendschap die er nu is. 

Marjon, die eerste blikken van verstandhouding bij psychologische 

gespreksvoering zijn uitgekomen bij een breed scala van herkenning. Fijn dat 

we maar zo weinig woorden nodig hebben, hoewel juist die woorden vaak zo 

mooi zijn. Dank voor er zijn, waar dan ook, ik hoop je altijd dicht in mijn buurt 

te houden.

Miriam, al vanaf het begin van de middelbare school ben ik gek op je en dat 

is alleen maar sterker geworden naarmate we elkaar langer kennen. Afstand 

heeft nooit uitgemaakt, gevoelsmatig ben je altijd dichtbij. Mark, dank voor 

je gezelligheid en humor, het heeft me geholpen om zaken in perspectief te 

kunnen blijven zien. 

Kim, onze gedeelde worstelingen van de afgelopen jaren rondom promoveren 

hebben we goed kunnen delen en hebben me altijd verder geholpen. Een 

ontelbaar aantal wandelingen, kopjes koffie en glazen wijn, waarbij we onze 

ideeën, onzekerheden en idealen met elkaar bespraken zijn van grote waarde 

geweest. Ik ben dankbaar dat je er bent. Pieter, dank voor je gezelligheid en 

onverwoestbare optimisme.

39474 Vissia, Eline.indd   287 23-03-16   14:00



288

CHAPTER 8

Koos en Tineke, Mark, Bregje en Finn, Rinse en Marrit, ook door jullie zijn 

de jaren van promoveren gemakkelijker geworden. Dank voor jullie interesse, 

warmte en humor. Ik prijs me gelukkig met jullie als schoonfamilie.

Beppe en Pake, dank voor al jullie liefde, bemoediging, betrokkenheid. De 

nieuwsgierigheid en behoefte om iets te begrijpen heb ik al vroeg van Pake 

meegekregen en deze houding heeft me geholpen dit proefschrift te kunnen 

schrijven. Beppe, wat fijn om soms uren met je te kunnen bellen en nog altijd 

van je te kunnen leren. 

Robert, wat ben ik trots op jou. Ik bewonder de manier waarop je in het 

leven staat en hoop dat dit nooit hoeft te veranderen. Dank voor al je liefde, 

interesse, bemoedigende woorden en mooie perspectieven. 

Heit en Mem, door het onderzoek besef ik me des te meer de waarde van een 

warm en stabiel gezin en met jullie als ouders kan ik me geen betere basis 

wensen. Veel dank voor er altijd voor me zijn en voor jullie onvoorwaardelijke 

liefde, steun, inspiratie, belangstelling en trots. 

Lieve Frank, dankjewel voor je eindeloze vertrouwen, wijsheid, relativerende 

woorden en bovenal liefde. Met jou aan mijn zijde durf ik ieder avontuur aan. 
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