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Dankwoord (Acknowledgements)
Het schrijven van een proefschrift is natuurlijk een behoorlijke klus, maar gelukkig 
zijn er een heleboel mensen die me hierbij hebben geholpen. Soms inhoudelijk, 
soms een luisterend oor, soms juist in de vorm van afleiding, alles heeft me enorm 
geholpen en daarvoor wil ik jullie heel graag bedanken. 

André, jij als promotor hebt natuurlijk een enorm belangrijke rol gespeeld in mijn 
promotietraject. Zonder jou geen Apathiestudie en geen promotieplek. Heel erg 
bedankt dat je me deze kans hebt gegeven. Het vertrouwen dat je in mij en in ons als 
Apathieteam hebt, de vrijheid die je ons geeft en het feit dat je deur altijd open staat 
voor overleg waardeer ik enorm.

Esther, jij als copromotor was altijd heel nauw betrokken bij m’n promotietraject. 
Je had of maakte altijd tijd voor me, en je razendsnelle reacties op mijn stukken zijn 
ongeëvenaard. Die stukken heb je me leren structureren en zelfs de kleinste details 
konden niet aan je scherpe blik ontgaan. Ik heb enorm veel van je geleerd en prettig 
met je samengewerkt, dank je wel daarvoor!

Next, I would like to acknowledge the assessment committee, Prof. Dr. Stefan Kaiser, 
Prof. Dr. Joke Spikman, and Prof. Dr. Dick Veltman: thank you very much for taking the 
time to read my thesis and for your critical assessment. 

En dan mijn paranimfen, Claire en Hanneke. Jullie hebben mijn promotietraject echt zo 
veel leuker en makkelijker gemaakt en ik ben heel erg blij dat jullie op de dag van mijn 
verdediging naast me staan. Heel erg bedankt lieve nimfen!

Lieve Claire, mijn partner in science. Ik vond onze samenwerking bij de Apathiestudie 
fantastisch, juist omdat we best verschillend zijn, maar het altijd eens zijn over de 
belangrijke dingen. Ik heb heel veel geleerd van jouw manier van werken en vond het 
geweldig om de hoogte- en dieptepunten van het Apa-bestaan met je te kunnen delen. 
Maar buiten alle werkzaken ben ik ook gewoon heel blij dat ik je heb leren kennen. Al 
onze gezellige borrels, lunches, koffies, etentjes, tripjes voor, tijdens en na congressen, 
en zelfs een paar voorzichtige squash-sessies: ik had het niet willen missen en ik hoop 
dan ook dat er nog velen zullen volgen! 

Lieve Hanneke, als roomies in kamer 120 hebben we alles gedeeld: van frustraties over 
artefacten en code die niet deed wat wilden tot hele goede (en slechte) verhalen, borrels, 
grappen en weddenschappen. De kracht waarmee jij dingen aanpakt is een inspiratie en 
van je enorme creativiteit sta ik vaak te kijken. Ook onze tripjes naar Hamburg, Hawaii 
en Vancouver waren fantastisch en ik zal vooral onze week in de trailerthrash, inclusief 
prachtige porch, nooit vergeten. Mahalo!

Ook de andere roomies uit kamer 120 wil ik heel erg bedanken voor alle gezelligheid en 
steun de afgelopen jaren. Leonie Bee, ik heb met heel veel plezier met je samengewerkt 
en denk met heel veel plezier terug aan alle babbels, bakkies, baksels, biertjes en het 
bkeihard congressen. Edith, jouw no-nonsense instelling maakt dat ik het heel prettig 
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vond om met je te werken en dat ik heel erg met je heb kunnen lachen. Liwen, thank you 
very much for your positive and humorous presence our room. I hope you are enjoying 
yourself in Singapore and hope to see you again someday! Dear roomies, thanks for 
everything!

Een groot deel van mijn werk de afgelopen jaren had te maken de Apathiestudie. Dat 
ik daarbij met het geweldige Apathie-team heb mogen werken was een fantastische 
ervaring. Claire, Esther, Leonie B, Leonie A, Edith, Sahar, Gerda, Nina, Brani, Marc, 
Marie-José, Michelle, Rikus en André: heel erg bedankt voor de positieve samenwerking. 
Onderzoek doen naar apathie is bepaald niet eenvoudig, maar de creativiteit en het 
enthousiasme binnen ons team heeft ervoor gezorgd dat het een geweldige ervaring 
was om aan dit onderzoek te werken.

Daarnaast was de inclusie voor de Apathiestudie niet mogelijk geweest zonder de inzet 
van een groot aantal studenten. Anne, Anique, Onno, Lydia, Mieke, Janette, Rosalie, 
Elyne, Juliette, Kristin, Ashley, Bart en Sadaf: heel erg bedankt voor jullie harde werk 
voor de Apathiestudie.

Cruciaal voor het uitvoeren van de Apathiestudie is de hulp van onderzoekscoördinatoren, 
behandelaren en natuurlijk deelnemers geweest. Saskia, Annerieke en Erna: heel erg 
bedankt voor het steeds weer in de spotlights zetten van de Apathiestudie. Ook alle 
behandelaren, heel erg bedankt voor jullie hulp en input! Maar het allerbelangrijkste 
zijn de deelnemers aan de Apathiestudie en de andere onderzoeken waarvan resultaten 
opgenomen zijn in dit proefschrift. Deelname aan een onderzoek is niet altijd makkelijk, 
zeker als dat betekent dat je één of zelfs meerdere MRI-scans moet ondergaan. Onze 
deelnemers verdienen daarom des te meer waardering; dank jullie wel!

En dan zijn er nog de vele andere collega’s bij de CNP groep en het NiC die ik graag wil 
bedanken. Jorien, mijn masterthese met jou als begeleider was mijn eerste kennismaking 
met de CNP groep. Ik heb toen, maar ook later toen we collega’s waren, heel veel van 
je geleerd, maar vooral onze borrels, etentjes en de fantastische congressen in Orlando 
en Florence zullen me altijd bijblijven. Michelle, of het nou over schattige puppy’s, 
megagave MRI-analyses, eten, witte sportbroekjes of Nichols gaat: we raken niet 
uitgepraat. Maar ja, that’s how Ruff Ryders roll. Annerieke, de samenwerking met jou, 
zowel in Assen als op het NiC, heb ik altijd heel prettig gevonden. Maar meer nog ben 
je een fantastische en grappige (oud-)collega, die altijd overal voor in is: dank je wel 
voor alle gezelligheid! Brani, naast onze overleggen voor de Apathiestudie hebben 
we vooral samengewerkt aan de journal club en dat heb ik met veel plezier gedaan, 
maar de hoogtepunten van onze samenwerking als NiC-collega’s vond ik toch wel het 
onveilig maken van de HBM clubnight! 

Anita en Judith, dank jullie wel voor het scannen van de deelnemers en de gezellige 
kletspraatjes in de kelder. Jan-Bernard en Remco, heel erg bedankt voor jullie hulp bij 
het ontwerpen van de MRI-taken en de data-analyse. Jullie inbreng was cruciaal en ik 
heb heel erg veel van jullie geleerd.
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Ook de andere CNP/NiC collega’s: bedankt voor alle overleggen, lunches, borrels, 
etentjes, congressen en andere gezelligheid. Annemarie, Alessandro, Azzura, Barbara, 
Berry, Betty, Charlotte, Daouia, Eline, Elise, Elouise, Gert, Hans, Hedwig, Heleen, Hinke, 
Hui, Jassy, Jelle, Jelmer, Joana, Manon, Mirjan, Nynke, Pengfei, Rozemarijn, Sander, 
Sandra, Samira, Shankar, Sjoerd, Stefan, Tania en Tarcila, heel erg bedankt!

De cover van dit proefschrift heb ik aan Ellen Beck te danken. Ellen, ik vond het heel 
leuk om met je hieraan te werken en ben heel blij dat je mijn onderzoek, wensen en 
ideeën in deze prachtige cover hebt weten te vertalen.

Als er één ding belangrijk is tijdens een promotietraject dan is het wel de nodige 
afleiding. In mijn geval vaak: computer uit en razendsnel de trein in, op naar de afvallige 
Groningers ;) Lieve Luxers: Es, Leo, Eef, Maat, Clijne, Juud en Joor, heel erg bedankt 
voor alle steun en gezelligheid. Lux ging los in Jordanië (ja toen was ik ook al bezig ;)), 
Utrecht en Amsterdam. Jullie interesse in mijn Groningse avonturen, de gezelligheid 
en het ouwehoeren (lees: schreeuwen) maakt dat ik zo ontzettend blij met jullie ben!

Ook jullie, lieve Koshares (te veel leukerds om jullie allemaal bij naam te noemen!) 
heel erg bedankt voor al het meeleven, de gezelligheid, “eerste-donderdag-van-de-
maand”-en, dies, feestjes, snorrendagen, het lustrum en alle andere mooie dingen. Ik 
kom nu snel jullie kant op, kunnen we weer samen zwijntjes vangen. Dikke tipi! 

Lieve Heleen, sinds het einde van onze glorieuze roeicarrière hebben we ons gelukkig 
toegelegd op wijntjes en ouwehoeren, en daar ben ik heel erg blij mee! 

In Groningen was er gelukkig ook genoeg te beleven met Keri, Naomi, Linda, Maarten, 
Anne, Brenda en Frank! Dank jullie wel voor de heerlijke etentjes en gezellige avonden 
(en de blauwe maandag tuinieren), hopelijk volgen er nog velen!

Lieve pap, mam en Veer, dank jullie wel voor jullie nooit aflatende interesse en steun. Het 
is altijd een gezellig thuiskomen in Oegstgeest. Dank jullie wel ook voor de geweldige 
grappen (vooral de ongepaste) die me altijd weten op te fleuren als het even lastig gaat. 
Het is heel fijn om te weten dat ik altijd op jullie kan rekenen. 

Halverwege kreeg ik er een extra familie bij: Hanne, Theo, Simone en Remko: heel 
erg bedankt dat jullie me direct welkom hebben laten voelen en natuurlijk voor alle 
gezelligheid!

Lieve Luuk, bijna 3 jaar geleden was jij daar opeens, en wat ben ik daar ongelofelijk 
dankbaar voor. Dankbaar voor jou, je jokies, je steun, je vertrouwen, en je liefde. Na 
ruim 150 weekenden, zo’n 1100 telefoongesprekken, en ontelbaar veel appjes kunnen 
we nu eindelijk echt bij elkaar zijn. Ik kan niet wachten.
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