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Moving onwards. De titel van dit proefschrift slaat ook op de kleurrijke reis 
die dit project geweest is. Ik herinner me de fantastisch felle kleuren die ik 
met collega’s op congres in Marrakesh heb bewonderd en de prachtige pas-
teltinten van het bevroren Britse landschap tijdens het eerste bezoek aan 
Cambridge. Maar deze reis heeft bovenal kleur heeft gekregen door allen die 
dit proefschrift mogelijk hebben gemaakt. 

Om te beginnen de honderden deelnemers uit het hele land die vrijwil-
lig aan de studies hebben meegedaan. Samen hebben ze meer dan een half 
miljoen vragen beantwoord en honderden onaangename herinneringen op-
gehaald. Hun interesse en feedback was motiverend en inspirerend. Ik ben 
elke deelnemer dankbaar. 

De studies waren ook een boel werk, wat ik gelukkig niet alleen hoefde 
te doen. Dank aan de vele collega’s, assistenten, vrijwilligers en studenten. 
In het bijzonder Annika, Daniëlle, Doety, Esther, Gerard, Gemma, Hermien, 
Jolien, Judith, Nicola, Nienke en Serena. En Silvia, die stad en land heeft af-
gereisd om de deelnemers te voorzien van individuele therapie. Ik heb ge-
noten van onze samenwerking.

Mijn (co)promotoren ben ik dankbaar dat ze me op dit pad hebben gezet 
en begeleid. Claudi, jij hebt me ertoe gezet mijn ideeën verder te ontwikkelen 
en uit te voeren. Daarnaast heb je steeds kansen gezien en me in contact 
gebracht met anderen en andere projecten, waarmee je me hebt gestimuleerd 
nog veel meer uit mijn promotietijd te halen.

Maaike, jouw bijdrage was onmisbaar voor het geheel, onder andere 
door jouw kritische en klinische blik, je talent om de juiste toon te vinden 
en je onfeilbare gevoel voor logica. Ik heb ervan genoten met jou over aller-
lei onderwerpen van gedachten te wisselen en heb jouw betrokkenheid in 
bredere zin erg gewaardeerd. 

Emily, thank you for your valuable contributions and the various inter-
esting discussions.

Dit proefschrift is mede mogelijk gemaakt door de co-auteurs die met 
wijze raad en daad de studies naar een hoger niveau tilden. Casper, Elske, 
Irene, Laura, Maarten, Marcel, Marieke, Nikos, veel dank voor het delen van 
jullie expertise.

De onderzoeksschool Experimentele Psychopathologie (EPP) heeft 
een belangrijke rol gespeeld in mijn promotietraject, ook omdat mijn tra-
ject dankzij een NWO-subsidie via EPP mogelijk is gemaakt. Ik heb ervan 
genoten onderdeel uit te maken van dit inspirerende netwerk. Bij EPP is 
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wetenschap een feestje en een feestje wetenschap (lekker sociale interacties 
scoren!). Bart, Bruno, Kevin, Marije, het was enorm leerzaam en leuk om met 
jullie de symposia vorm te geven. 

Jarenlang speelde mijn leven zich voor een belangrijk deel af in het 
Heymansgebouw, waar ik elke ochtend kon rekenen op een warm welkom 
van Hendry. Met de (oud)collega’s daar en buiten de RUG heb ik letterlijk en 
figuurlijk heel wat kilometers gereisd en mooie vriendschappen gevormd. 
Alieke, Arne, Anna, Bert, Bertine, Brian, Charmaine, Dorinde, Elise, Elise, 
Esther, Eva, Fionneke, Helma, Ineke, Ingrid, Janika, Johan, Josje, Judith, 
Klaske, Koen, Laura, Leonie, Lieuwe, Lonneke, Lucia, Madelon, Maggie, 
Margo, Marieke, Marlies, Mariëtte, Meta, Miriam, Myriam, Nienke, Nina, 
Peter, Rachel, Rafaele, Renate, Retha, Rineke, Selwyn, Steven, Theo en Wiljo, 
bedankt!

Sinds dit jaar geniet ik ook van het vervolg van mijn reis bij Lentis, waar 
ik met Jojanneke, Stynke en alle collega’s van Lentis Research, de aanmeld-
service en het team van Samen voor Herstel nog met veel plezier door blijf 
leren.

Roomies! Lieve Aaltje, Lonneke en Rozanne, met jullie werd keihard 
werken afgewisseld met zoveel onversneden pret, dat ik denk dat het onder 
onze postive-mood-induction-deur door de gang in moet zijn gelopen. 

Lonneke, natuurlijk kan ik de wonderen van Hv 311 niet beter beschrijven 
dan jij hebt gedaan in je dankwoord. Maar dat dus. Thanks for being a 
wonderful roomie and friend. Dankzij jouw opbouwende humor was het erg 
moeilijk dit traject of mezelf te serieus te nemen en ik vind het fantastisch dat 
je tijdens mijn promotie ook naast me zal staan. 

Lieve Anne Marthe, er is geen RCT voor nodig om te weten dat onze in-
tervisiesessies een significant effect hebben gehad. Dank dat je er steeds was, 
met een bijzondere vanzelfsprekend, om teleurstellingen weg te wandelen 
in het Noorderplantsoen en de hoogtepunten te vieren met koffie, Clairette 
de Die, port, kaas en chocolade. Aan onze keukentafel is er een plek voor jou. 

Wat ben ik dankbaar voor mijn (en Gerard zijn) fantastische familie 
en vrienden, dankzij wie ik steeds heb ervaren dat er ook nog een heerlijke 
wereld was naast het promoveren. Ik wil hier graag in het bijzonder oma, 
Anna, Esther, Jan-Willem, Joris en Eva (leve de kommune!) en Sietske be-
danken voor jullie betrokkenheid en belangstelling, de etentjes en einde-
loze telefoongesprekken, de klushulp en kneuterigheid, de vakanties en vi-
eringen, de wijsheid en de wandelingen (als het weer maar slecht is!). En 
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Marieke, voor mij blijf je altijd een inspiratie om vooral niet te vergeten elke 
dag volop te leven.

Lieve B & E, Parentibus. Jullie hebben me zowel dik ingepakt met liefde, 
steun en vertrouwen als me alle ruimte gegeven. Samen met Gerard vorm-
den jullie tijdens met PhD een sterk ‘team Christien’, dat altijd aan mijn kant 
stond en trots op me was. Ondertussen produceerden jullie zelf het ene na 
het andere geleerde document en hebben jullie het goed samen. Ik ben trots 
op jullie.

Gerard, te midden van alle verbeelding en veranderende emoties was 
jij, mijn steun en toeverlaat, mijn lief, mijn verrukkelijke realiteit. Wat heb ik 
toch ontzettend geboft!




