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Met grote trots presenteer ik: mijn proefschrift! Na 3 jaar ploeteren is het gelukt, maar 
natuurlijk niet zonder inhoudelijk advies, praktische begeleiding en een heleboel mental 
support van anderen. En daarvoor wil ik een aantal mensen heel hartelijk bedanken.

Allereerst zijn dat de duizenden mensen die belangeloos aan TRAILS en NESDA hebben deel-
genomen. Zonder data is er geen wetenschappelijk onderzoek mogelijk en dankzij jullie heb 
ik mijn steentje aan de wetenschap kunnen bijdragen. We zijn alweer iets meer te weten 
gekomen over de relatie tussen depressie en rolfunctioneren en ik hoop van harte dat jullie, 
en de generatie na jullie, hier baat bij zullen hebben.

De grootste dank voor de ondersteuning tijdens het schijven van dit proefschrift gaat uit 
naar mijn begeleiders. Mijn eerste promotor Hans, bedankt voor het bieden van de kans 
bij jou te promoveren. Ik heb erg veel geleerd van je begeleiding en feedback door de  
jaren heen. Het was fijn dat ik altijd even binnen kon lopen voor je advies en hulp. Willem, 
jouw input was altijd helder en snel, en vooral in praktische zin heb ik veel van je geleerd.  
Brenda, hoewel jij fysiek verder weg zat ben ik heel blij dat je zo bij mijn project betrokken was.  
Je gaf altijd snel heel leerzame, feedback en je complimentjes op z’n tijd wisten me vaak 
net op het goede moment even op te beuren. De persoon die wellicht de zwaarste taak 
aan mijn begeleiding heeft gehad is Jelle. Wat was en ben ik blij met jou! Als meester in de 
sandwich-feedback-technique wist je altijd een goede draai te geven aan mijn werk waar-
mee ik je overspoelde. Je verdient een pluim voor je talent de meest ingewikkelde dingen in 
Jip en Janneke taal uit te leggen en voor je onuitputtelijke geduld. Ik heb enorm veel van je  
geleerd. Bedankt! Miranda, als dagelijks begeleider in mijn eerste jaar heb je mij enorm 
goed op weg geholpen in het doolhof dat wetenschap heet. Ik heb ook van jou heel veel 
geleerd en kijk met plezier terug op het sporten, shoppen en eten dat we regelmatig samen 
deden.

Voor goede papers zijn goede co-auteurs nodig en daarom wil ik Frank Verhulst bedan-
ken voor de waardevolle input met betrekking tot mijn TRAILS papers. Erik van der Werff, 
mijn ‘voorganger’ in dit project, ben ik dubbel dank verschuldigd. Dankzij het werk dat jij al  
verricht had kon ik meteen aan de slag met mijn onderzoek en het schrijven van  
papers. Daarnaast heb ik erg veel plezier beleefd aan onze borrel-, eet- en kookavondjes.  
Geen co-auteur maar wel onmisbaar geweest tijdens de analyses voor het longitudinate 
NESDA paper van hoofdstuk 6 is Elske Bos. Wat waren die LMM analyses toch ingewik-
keld; ik vind het nog steeds bewonderenswaardig hoe jij ons daar doorheen geloodst hebt.  
Alle leden van de leescommissie wil ik bedanken voor de tijd en moeite die zij hebben  
besteed aan het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.

Naast de noeste arbeid was er natuurlijk ook tijd voor gezelligheid, vriendschap, steun en 
de nodige afleiding van mijn collega’s. Ik wil in het bijzonder mijn kamergenootjes Anna 
Roos, Odilia, Elise en Vera bedanken. Ik ben heel erg blij dat wij, daar helemaal aan het  
einde van de gang, bij elkaar terecht zijn gekomen. We hebben enorm met elkaar gela-
chen, gekletst, gehuild, gemopperd, elkaar opgebeurd als dat nodig was en elkaar van wijs  
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(en minder wijs) advies voorzien. Mede dankzij jullie, en uiteraard onze motivation toys,    
ligt dit proefschrift  hier. Superbedankt! Ook alle andere ICPE-ers, en met name Julie en  
‘buren’  Nikolaos, Bertus, Sanne, Nynke, Lian en Piotr, wil ik bedanken voor de leuke lunches, 
etentjes, borrels, uitstapjes en gezelligheid tussendoor. 

Twee jaar van mijn promotieonderzoek heb ik met heel veel plezier deelgenomen aan de 
PhD council van SHARE. Voor deze leuke, leerzame en nuttige tijd wil ik mijn mede-PhD- 
council leden, Robbert, Truus en Renate bedanken. Ik ben er trots op wat wij hebben  
bereikt!

Ook buiten het werk zijn er mensen te bedanken. Voor mijn promotieonderzoek ben ik 
naar de (vanuit de gemiddelde Randstedeling gezien) verre, onbewoonde wereld verhuisd. 
Toch waren daar gelukkig altijd nog mijn beste vriendinnetjes die me zijn blijven opzoeken 
en geïnteresseerd waren in wat ik nu toch deed. Lieve Sjardee, Maureen en Karlijn: vooral 
jullie wil ik hiervoor bedanken. Lieve papa, mama en Rosalieke, bedankt voor de interesse 
en steun door de jaren heen. En last but zeker not least gaat mijn eeuwige dank uit naar 
Ewout. Dankjewel dat je alle leuke dingen met mij meegevierd hebt, je de minder leuke 
dingen altijd wist te relativeren en je vooral altijd in mij bent blijven geloven en je altijd trots 
op me was. 
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