
 

 

 University of Groningen

Knowing me, knowing you
Meer, Elisabeth Mathilde van der

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Meer, E. M. V. D. (2011). Knowing me, knowing you: the emotional self in schizophrenia and bipolar
disorder. [Thesis fully internal (DIV), Rijksuniversiteit Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e45808c8-6a8f-443b-a48c-1f1bd9ebf7de


 

 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankwoord 
 

 



Dankwoord 

 

 216 

Eindelijk is het moment aangebroken dat ik kan beginnen met het schrijven van mijn 

dankwoord! Over dit hoofdstuk fantaseer je op momenten dat het even tegen zit, je 

een kritische review moet verwerken of als je om andere redenen verlangt naar het 

eindelijk bereiken van dat doel, het proefschrift. Nu is dat doel bereikt en kan ik 

andere doelen stellen. Maar natuurlijk niet voordat ik een aantal mensen heb bedankt 

die ieder op hun eigen manier hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit 

boek.  

 

Veel dank ben ik verschuldigd aan jou, André. In de afgelopen vier jaar heb ik 

ongelooflijk veel van jou geleerd. Altijd kon (en kan) ik bij jou binnenlopen om te 

overleggen over vreemde resultaten, rare reviewers of andere inhoudelijke en 

schrijftechnische tips. Jouw enthousiasme voor het onderzoek en je kennis van de 

literatuur zorgden er vaak voor dat ik, als ik er soms zelf niet helemaal meer uit 

kwam, toch weer met goede moed aan de slag ging. Ook jouw betrokkenheid bij de 

toekomst van de jonge onderzoekers uit jouw onderzoeksgroep heb ik heel erg 

gewaardeerd. Vele malen stuurde jij ons met een hele club naar congressen over de 

hele wereld. Dit zijn bijzondere en leerzame ervaringen geweest en hebben zeker 

bijgedragen aan mijn ontwikkeling als wetenschapper.  

 

Ook jou, Willem, wil ik graag bedanken voor je betrokkenheid bij mijn project. 

Hoewel het “grote inzichtsproject” wat later van start ging dan in eerste instantie 

gepland, heb je vanaf het begin van mijn traject aangegeven dat ik altijd langs kon 

komen voor hulp of advies. Ook jouw snelle antwoord op de manuscripten die ik je 

toestuurde heb ik erg gewaardeerd evenals natuurlijk het inhoudelijk commentaar 

op de tekst. 

 

Marieke, hoewel jij pas later als copromotor betrokken werd bij mijn project, ben ik 

jou ontzettend veel dank verschuldigd. Niet alleen voor je inhoudelijke en tekstuele 

commentaar op de manuscripten, maar ook voor de kans die je me gegeven hebt om 

toch nog een klinische stage te lopen bij het psychosecircuit in Assen. Ook alle tips en 

adviezen die ik van je heb gekregen op het gebied van salarisonderhandelingen, 

studentenbegeleiding en patiëntencontact zijn voor mij erg waardevol geweest. Ik 

verheug me op een verdere samenwerking in de toekomst. 

 

Dear Tony, special thanks go out to you. Thank you for welcoming me in your lab in 

London, for being here on my defense and for presenting on the symposium. I have 

learned a lot from working with you in London and hope that we can continue our 

cooperation in the future.  

 

De leden van de leescommissie wil ik graag bedanken voor het kritisch lezen en 

natuurlijk het goedkeuren van het manuscript. 
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Twee mensen hebben op een bijzondere manier bijgedragen aan dit proefschrift. 

Peter, fantastisch om te zien wat een creatieve geest in een mum van tijd tevoorschijn 

tovert!! Een prachtige omslag voor dit proefschrift. Mooier dan ik had durven 

dromen, dank je wel!4 En natuurlijk Berber, wat een werk om al die hersenen van 

figuur 1 van dit proefschrift te maken. Geweldig dat je dit voor mij hebt gedaan en 

wat zijn ze goed gelukt!! Wie weet vind je nog eens een carrière in de wereld van de 

illustratie! 

 

Marte en Leonie, ik vind het heel fijn dat jullie mijn paranimfen zijn. In de laatste 

periode op het NIC hebben we veel gedeeld, al dan niet onder het genot van een 

kopje zelf gezette heerlijke Senseo koffie. Eigenlijk alles passeerde de revue, zowel 

persoonlijke als wetenschappelijke perikelen. Het laatste congres met jullie in 

Florence vond ik supergezellig. Jammer dat dat er voorlopig in dezelfde 

samenstelling niet in zit! Leonie, jou wil ik nog in het bijzonder bedanken voor al je 

hulp bij de inclusie van patiënten! Geweldig hoe je je best gedaan hebt voor ons. 

 

Ook mijn andere kamergenootjes op het NIC, eerst Edith, Ans en Marjolijn, en later 

Nynke, bedankt! Hoe fijn is het om tussendoor even stoom af te blazen, bij te kletsen 

over het weekend, gewoon even te pauzeren of tips te krijgen voor je manuscript. 

Nynke, jij in het speciaal bedankt. Je hebt heel veel bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit proefschrift. Niet alleen in de data verzameling en analyses, 

maar ook heb je meegeschreven aan de hoofdstukken 2 en 3 van dit proefschrift.  

 

Natuurlijk mogen ook de dolma dames (of eigenlijk nu ook pasta prinsessen) in mijn 

dankwoord niet ontbreken, Harma, Jojanneke, Marleen, Anne-Marthe, Marte, 

Leonie en Ans. Heerlijk om je eigen eten vanaf scratch in elkaar te knutselen en dan 

om een uur of 10 ’s avonds eindelijk op te eten ☺. 

 

Ook alle Cognies en andere collega’s op het NIC, Ruud, Brani, Esther, Sima, Marie-

José, Piotr, Eline, Michelle, Paolo, Jorien, Bertus, Katharina, Ramona, Gemma, 

Luca, Sander en Jan-Bernard wil ik graag bedanken. Zoveel leuke, jonge 

onderzoekers op een gang, dat zorgt voor de broodnodige afleiding tijdens al dat 

serieuze “gewetenschap”.   

 

Onmisbaar in de opzet, uitvoering en dataverwerking waren alle studenten die 

hebben meegedraaid op de projecten die uiteindelijk hebben geleid tot dit 

proefschrift. Nynke, Jorien, Elise, en Annemarie, bedankt voor jullie inzet en 

enthousiasme. Zonder jullie was het niet gelukt. Ook alle REFLEX studenten wil ik 

graag bedanken, in het bijzonder Michel, Annerieke, Charlotte, Renske, Rozanne, 

Milou en Remzi. Dankzij jullie gezamenlijke inspanning hebben we voldoende 

patiënten kunnen werven en scannen voor het onderzoek. 

                                                
4
 Voor alle geinteresseerden, kijk ook eens op www.hehallo.nl. Daar vind je meer van Peters werk!  
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Anita, in de afgelopen vier jaar hebben we ontzettend veel gekletst. Niet alleen heb je 

het gros van onze proefpersonen gescand en heb je me leren scannen, maar ook 

voorzag je mij tijdens het scannen van dropjes, roddels en advies over alle mogelijke 

onderwerpen. Ik vind het jammer dat we eigenlijk nooit meer samen in de kelder 

zitten, maar gelukkig kom je nog wel eens buurten op kamer 120! Ook Judith wil ik 

natuurlijk graag bedanken voor het scannen van onze proefpersonen en voor haar 

geduld met onze patiënten.  

 

Remco, zonder jouw hulp had ik werkelijk met mijn handen in het haar gezeten. Ik 

vind het ongelooflijk met hoeveel geduld jij keer op keer vragen kunt beantwoorden 

en de meest ingewikkelde dingen zo goed kan uitleggen. Voor een psycholoog zijn 

dit soort dingen soms echt abracadabra, maar dankzij jou heb ik heel veel geleerd! 

 

Schrijven is soms een eenzame aangelegenheid. Ik heb daarom het schrijven van 

artikelen in gedeelde eerste auteurschappen heel erg prettig gevonden. Marieke, 

onze samenwerking verliep ongelooflijk soepel. Het was gezellig, constructief en erg 

nuttig om op deze manier samen een artikel te schrijven. Ik zou zeggen, voor 

herhaling vatbaar!! Datzelfde geldt voor onze samenwerking Marte, heerlijk om te 

merken dat als je elkaar aanvult, schrijven soms heel snel kan gaan! 

 

Beste Hedwig, bijna alle dagen was je er wel om even een praatje te maken. Even wat 

stoom af te blazen of gewoon over dagelijkse dingen kletsen, en dan het liefst op z’n 

Grunnings! Ik kon ook altijd bij jou terecht om even wat te grappen en ouwehoeren, 

heerlijk! Natuurlijk heel veel dank voor alle hulp gedurende mijn traject op het NIC, 

maar vooral ook voor je hulp bij de organisatie van het symposium. Dames van BCN, 

Diana, Janine en Evelien, dank jullie wel dat jullie zoveel cursussen en symposia 

organiseren voor alle promovendi en studenten.  

 

Peter Albronda, de afgelopen jaren hebben we werkgewijs niet veel samengewerkt, 

maar hebben we elkaar gelukkig nog steeds regelmatig gesproken. Ik vind het altijd 

heel leuk om met jou te kletsen over heerlijk eten en lekkere wijntjes. Ik hoop nog 

heel veel goede recepten & tips van je te krijgen in de toekomst! 

 

Wat doet men na een promotie als psycholoog? Wetenschap, kliniek, of misschien 

een combinatie? Rikus, dankzij jou kwam ik in contact met Lentis ®. Jij hebt mij in 

contact gebracht met verschillende mensen binnen Lentis, waardoor ik uiteindelijk 

op mijn nieuwe werkplek in Zuidlaren terecht kwam. Maar niet alleen daarvoor ben 

ik je dank verschuldigd. Je hebt heel veel geholpen bij de opzet van de patiënten 

studies en het onderhouden van de contacten met de behandelaren. Ontzettend veel 

dank daarvoor, ik heb heel veel van je geleerd. 

 

Gedurende een jaar kreeg ik de kans om een klinische stage te lopen bij het 

psychosecircuit van de GGZ Drenthe, in Assen. Beste Marieke, Frederiec, Jikkelies, 
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Johan en Cees, dank jullie wel voor jullie vertrouwen in mij, ik heb veel geleerd van 

de kansen die ik bij jullie gekregen heb. Cees, dank je wel dat je me kennis hebt laten 

maken met zoveel bijzondere mensen en verhalen. Ik heb ongelooflijk veel 

opgestoken van jouw ervaring en kennis. 

 

De behandelaren van GGZ Friesland, UCP, GGZ Drenthe en Lentis wil ik graag 

bedanken voor hun hulp bij het includeren van patiënten voor het onderzoek. Ook 

Stynke, Erna van ’t Hag, Roeline Nieboer, dank jullie wel voor jullie hulp! Zonder 

jullie zou het zo veel moeizamer geweest zijn!  

 

Natuurlijk was er niets van dit proefschrift terecht gekomen zonder alle 

proefpersonen die bereid zijn geweest alle taken te ondergaan en plaats te nemen in 

de scanner. Ook de openhartigheid tijdens de interviewsessies heb ik als heel 

bijzonder ervaren. Hartelijk dank! 

 

Een promotietraject gaat zelden over rozen. Ook ik heb mijn ups en downs gehad. Ik 

prijs mij gelukkig dat er een aantal mensen zijn geweest bij wie ik keer op keer 

terecht kon om mijn hart te luchten en met wie ik weer even iets leuks kon doen om 

deze ‘downs’  te vergeten. Marian & Nicolas, Margriet, Froukje, Marianne, Gijs, 

Jacolien, Jan en alle andere huisgenoten van de WA bij jullie kon ik altijd terecht. 

Dank jullie wel! 

 

Wat is er heerlijker om even alles van je af te zetten dan sporten. Lieve hockeydames, 

dankzij jullie was het sporten niet alleen lichamelijk heerlijk, maar ook het lachen, en 

ouwehoeren tijdens de trainingen en wedstrijden zijn fantastisch om even alles los te 

laten. Ik hoop dat we nog heel lang met z’n allen zo door gaan!  

 Ook het vertier op de thannusclub heeft voor heel wat leuke dagen, avonden 

en nachten gezorgd! Marie-Claire, Babs, Star, Rose, Marie-Angel, Sarah-Lisa, 

Carina, Peter en Mariëlle, we hebben ons kostelijk geamuseerd op het terrein, en ik 

hoop dat we weer een uitstekend seizoen tegemoet gaan en vele ballen zullen 

mappen! 

 

Om mijn blik wat te verbreden, nam ik enige tijd zitting in het bestuur van het 

Promovendi Netwerk Nederland. Hier heb ik heel veel dingen geleerd die niets te 

maken hebben met het doen van onderzoek. Ik wil mijn medebestuursgenoten graag 

bedanken voor alle bestuurlijke, lobby en netwerk lessen die ik heb geleerd! In het 

bijzonder Gertjan, Elizabeth en Leonie, jullie inhoudelijke en bestuurlijke kennis is 

onovertroffen. Ik vond de samenwerking geweldig! 

 

Ook mijn schoonfamilie, Tilly, Henk, Bert, Mare, Frank, Lara & Joanna, wil ik graag 

bedanken voor alle interesse in mij en in mijn project. Ik voel me altijd welkom bij 

jullie, een echte tweede familie! 
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Van ongelooflijk belang in alles zijn jullie, pap, mam, Nina en Mar. Jullie niet 

aflatende steun en vertrouwen heeft mij heel veel moed gegeven om aan dit project 

te beginnen en het succesvol af te ronden. Het is niet altijd makkelijk geweest de 

afgelopen jaren, maar desondanks kon ik altijd op jullie steun rekenen. Dank jullie 

wel!  

 

Zonder jou lieve Marten was denk ik alles in het honderd gelopen. Jouw vertrouwen 

in mij en je hulp en steun bij zoveel dingen rondom mijn promotie en proefschrift 

zijn van onschatbare waarde geweest. Niet alleen je steun bij mijn promotie, maar 

ook alle leuke en bijzondere dingen de we gedaan en meegemaakt hebben zijn de 

afgelopen jaren ontzettend belangrijk voor me geweest. Ik hoop dat we in de 

toekomst onze dromen kunnen najagen. Ik heb er in elk geval ontzettend veel zin in!   

 

 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

   

 

   

 

 

 




