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DANKWOORD

Een promotieonderzoek voer je niet alleen uit. In dit laatste hoofdstuk van mijn proefschrift 
maak ik met heel veel plezier gebruik van de gelegenheid om een aantal mensen te 
bedanken. 

Hans en Myrthe, UPFRONT-maten, “eng hecht kliekje”. Wat zijn de afgelopen jaren snel 
gegaan! Ondanks dat ik door de coschappen soms even niet middenin het onderzoek 
zat, bleef de UPFRONT-continuïteit altijd gewaarborgd dankzij jullie inzet en “niet zeuren 
maar uitvoeren”-mentaliteit. Jullie hielden mij in deze jaren ook altijd scherp, wat ik als een 
van de belangrijkste redenen zie voor het tijdig afronden van dit proefschrift. We hebben 
met z’n drieën wat mooie momenten beleefd: etentjes in het Ghetto, de 10.30 koffie- 
en 15.00 cola-rondjes, vele aal-grappen op de UPFRONT-app, 5-meter lange palen 
in de Utrechtse gracht werpen, de IBIA in New Orléans samen met Anne en Sandra, 
eitjes tikken, de retreat in Den Andel waar hoofdstuk 8 tot stand is gekomen; de lijst is 
eindeloos. Het was al snel duidelijk dat we tijdens onze promoties als elkaars paranimfen 
zouden optreden en ik verheug mij ontzettend op de laatste verdediging uit dit drieluik! 

Myrthe, behalve een gezellige collega werd je al snel een goede vriendin. Doordat we bij 
elkaar in de buurt wonen fietsen we meestal samen van de Hooghoudt naar huis. Tijdens 
deze fietstochten hebben we over het algemeen niet de meest serieuze gesprekken, 
maar kunnen we elkaar wel voorzien van nuttige tips. Hans en ik noemden jou vaak 
onze huispsycholoog, en hoewel ik niet voor Hans kan spreken, geldt voor mij dat je 
een bijzondere vriendin bent met ongekende kwaliteiten en inzichten waarmee je mij 
altijd aan het denken zet. Dit proefschrift is al naar de drukker op het moment dat jij jouw 
proefschrift verdedigt, maar ik weet zeker dat je het geweldig zult doen. 
Hans, gelukkig was Scheens er om ons soms af te remmen in onze verregaande en 
overwegend ongepaste humor. Met veel bewondering heb ik gekeken naar hoe jij je met 
ogenschijnlijk gemak de “MRI-shizzle” eigen maakte. Het verbaasde mij niets dat jij jouw 
verdediging op geheel eigen stijl uitvoerde en er zo er niet alleen een interessante maar 
vooral ook een leuke gebeurtenis van maakte. Golden Boy, bedankt!
Ik wens jullie beiden alle goeds toe voor de toekomst, en ik hoop nog vaak met zulke 
bijzondere mensen te kunnen samenwerken. 

Professor Spikman en Professor van der Naalt, beste Joke en Joukje. Een aantal jaar 
geleden hebben jullie met de UPFRONT een mooi project maar ook een ontzettend leuk 
team opgezet. Ieder bracht een eigen samenstelling aan karakter, kennis, inzicht en 
interesse in de mix. De drie proefschriften en vele publicaties die hier tot nu toe uit zijn 
voortgekomen zijn hiervan een mooi bewijs. Ook jullie beider benoeming tot hoogleraar 
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vond plaats in de tijdsspanne van dit project, en het is dan ook zeer passend dat jullie 
beiden als promotor (hebben) kunnen optreden tijdens onze promoties. De wekelijkse 
UPFRONT-overleggen waren behalve wetenschappelijk nuttig ook altijd gezellig. Buiten 
deze overleggen heb ik de borrels en etentjes bij jullie thuis, ergens in de stad of op 
congressen erg kunnen waarderen. 

Joke, bedankt voor je altijd openstaande deur (behalve natuurlijk als er geschaatst kon 
worden). Ik heb veel geleerd van je commentaren op artikelen en kon altijd bouwen op 
je statistische suggesties, ook al betekende dit het opnieuw uitvoeren van analyses met 
voor mij onbekende softwarepakketten. 
Joukje, tijdens mijn wetenschappelijke stage viel mij al op met hoeveel aandacht en 
plezier je verschillende studenten begeleidde, en ik heb veel geleerd van de manier 
waarop je dit aanpakt. Onze grotendeels overlappende copingstijlen maken dat we goed 
kunnen samenwerken, en ik hoop dat wij van deze samenwerking in de toekomst nog 
veel gebruik zullen maken.
Ik wil jullie beiden bedanken voor de prettige begeleiding waarin jullie mij de kans gaven 
mij te ontwikkelen als onderzoeker. Bovenal heb ik van de manier waarop jullie met elkaar 
samenwerken geleerd dat onderzoek altijd een team effort is, waarvoor ik jullie zeer 
dankbaar ben.

Leden leescommissie, Prof. Dr. H.P.H. Kremer, Prof. Dr. G.M. Ribbers, Prof. Dr. R.W.H.M. 
Ponds, bedankt voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Een klinische studie zonder deelnemers is onmogelijk. Ik wil daarom alle patiënten en 
gezonde controles bedanken voor hun deelname aan de UPFRONT-studie. Ook ben 
ik veel dank verschuldigd aan alle arts-assistenten voor hun inzet ten aanzien van de 
patiënteninclusie. Ook wil ik de JSM bedanken voor het honoreren van mijn MD/PhD 
aanvraag, waardoor ik de mogelijkheid kreeg dit promotieonderzoek uit te oefenen ten 
tijde van mijn studie Geneeskunde. 

Het opzetten van een multicenter studie is binnen het onderzoek een uitdaging op zich. 
Gelukkig was er vanaf het begin een goede samenwerking tussen de deelnemende 
centra. Ik wil Dr. Gerwin Roks, Drs. Tansel Yilmaz (Elisabeth- TweeSteden Ziekenhuis, 
Tilburg) en Dr. Gerard Hageman (Medisch Spectrum Twente, Enschede) bedanken voor 
jullie enthousiaste betrokkenheid en gastvrije ontvangst bij de verscheidene bezoeken 
aan de ziekenhuizen om aanvullende gegevens te verzamelen. 

Prof. Dr. M.E. Timmerman, beste Marieke. Bedankt voor je hulp met de hoofdstukken 5 en 
7. De studie Geneeskunde staat helaas niet bekend om het uitvoerige statistiekonderwijs. 
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Gelukkig nam jij de tijd om de ingewikkelde modellen toe te lichten, en heb jij mij kennis 
leren maken met R, waarvoor dank.

Ook de studenten die door de jaren heen betrokken zijn geweest bij het project wil 
ik graag bedanken. Eline, jouw wetenschappelijke stage gaf interessante inzichten in 
verschillen in zorg tussen ziekenhuizen. Barzi, dankzij jouw inzet hebben we van het 
“Trauma Klachtenlijst paper” een mooi artikel kunnen schrijven. Dit uiteraard met de hulp 
van Dr. Mostafa El Moumni. 

“Werken duurt lang, zorg dat het leuk is”
Deze bekende tegeltjeswijsheid is de basis voor het bedanken van de vele geweldige 
collega PhD’s van de neuro(psycho)logie. Werken op V4 heeft de afgelopen jaren maar 
weinig als werk gevoeld. De vele gezellige momenten maakten het nooit vervelend om 
het UMCG binnen te stappen op maandagochtend. Door de dagelijkse NRC-puzzel, de 
lunch om 12.00 en koffie bij Vincent en Liban stond de klok alweer snel op Nacho’s-met-
Maallust-tijd in de Hooghoudt. 
De Neuro-PhD groep heeft zich in de loop der jaren uitgebreid tot een zeer dynamische 
groep waarmee retreats, neuroklaasvieringen, noodstroomborrels, publicatieborrels  en 
vele andere activiteiten georganiseerd worden. Gelukkig hebben ook de nieuwe (toekom-
stige) PhD’s gezelligheid binnen de groep hoog in het vaandel staan. Arnoud, Madelein, 
Marja, Sygrid, Hans, Myrthe S., Robbert, Jonathan, Wieke, Anouk, Danique, Jeannette, 
Esther, Sanne, Roald, Ocatavio, Marenka, Marieke, Harmen, Jeffrey, Maraike, Gerrit, 
Marouska, Didin, Dan, Tinka; bedankt voor de mooie jaren! 
Een bijzonder woord van dank aan de leden van de oude garde van V4.131, harde kern, 
schaduwgroep, vedettes, en puzzelaars; Bedankt voor de vriendschappen die zich ook 
buiten de muren van het ziekenhuis gevormd hebben en voorzetten. Ik hoop de komende 
jaren nog vele geplande of ongeplande (escalatie)borrels met jullie te mogen drinken, en 
dat ik met veel van jullie in de toekomst kan blijven samenwerken.

Astrid en Laura, het idee dat ik had voor de cover van dit proefschrift is dankzij jullie tot 
een prachtig eindresultaat gekomen, ik had mij het niet mooier kunnen voorstellen. 

Een belangrijke factor in het intellectuele en creatieve proces waaraan een proefschrift 
wordt onderworpen, is de aanwezigheid van een breed en kleurrijk sociaal vangnet. 
Onderstaande woorden zijn gericht aan voor mij zeer dierbare vrienden en familie.

JC Moià, lieve meiden, bedankt voor de gezellige studentenjaren als jaarclub van de eeuw 
in Groningen en als hechte vriendengroep door heel Europa na onze studietijd. Behalve 
diepgaande gesprekken over de bijzondere momenten die we met elkaar meemaken 
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vind ik het erg fijn dat we als afwisseling ook (veel) niet-intellectuele gesprekken kunnen 
voeren. 
Bernadette, van de Tellegenstraat tot onze verdedigingen in het Academiegebouw: 
bedankt voor je bijzondere vriendschap, het sparren over de uitdagingen van een MD/
PhD-traject, samen lunchen en hardlopen, en natuurlijk de geweldige roadtrips naar 
congressen. Ik ben vereerd als paranimf te mogen optreden op 13 november. 
Vakantiehuisclub; we hebben nog een aantal jaren om onze droom te verwezenlijken. Tot 
het zover is weet ik dat we nog veel mooie momenten tegemoet gaan! 

Reza, Souri, en Pouya, bedankt voor jullie steun op afstand, de etentjes in Leeuwarden 
en voor jullie gezin waardoor Behrouz de bijzondere man is geworden die ik heb leren 
kennen. 

Jos en Bernadette Bon. Bedankt voor jullie vriendschap vanaf mijn vroegste herinner-
ingen en voor jullie betrokkenheid bij ons gezin. Lianne, als oudste vriendin heb je altijd 
een bijzondere plek in mijn leven. Ik verheug mij er ontzettend op mijn “neefje” te ontmo-
eten in oktober. 

André en Zwannie. Hoewel Portugal een stuk verder weg is dan Bellingwolde blijft jullie 
interesse en enthousiasme altijd voelbaar aanwezig, bedankt voor jullie vriendschap.   

Lieve mama en papa, hoe meer ik mijzelf ontwikkel, hoe meer eigenschappen ik van jullie 
in mijzelf herken. Pap, het doet mij ontzettend veel verdriet dat jij dit proefschrift niet kunt 
zien en niet aanwezig bent bij één van de belangrijkste mijlpalen in mijn carrière. Mama, 
bedankt dat je de herinnering aan papa levendig houdt, en altijd trots bent voor twee. 
De weekenden in Nieuw-Vennep voelen dankzij jou altijd als thuis. Lennard, onze sterke 
band is in mijn ogen niet alleen ontzettend bijzonder, maar hebben we grotendeels te 
danken aan het warme gezin waarin we zijn opgegroeid. Bedankt voor het altijd optreden 
als grote broer en de vurige discussies waarin je mij scherp houdt over de meest uiteen-
lopende onderwerpen.
Mama en Lennard, bedankt voor alles, ik zou mij geen beter gezin kunnen wensen.

Lieve Behrouz, de kracht van onze relatie heeft zich de afgelopen jaren keer op keer 
bewezen. Juist omdat we zo veel van elkaar verschillen en beiden een sterk gevoel van 
zelfstandigheid hebben passen we zo goed bij elkaar. Ik zou een tweede proefschrift 
kunnen schrijven gevuld met herinneringen waarvoor ik je zou willen bedanken, maar 
liever steek ik mijn tijd in het creëren van nieuwe. 

- Myrthe de Koning -  




