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Op het moment dat ik een brief schreef 

om te solliciteren op het project “Brain 

asymmetry for emotional prosody in 

people at risk for psychosis”, dacht ik dat 

het project in Utrecht zou gaan starten. 

Het sollicitatiegesprek en dus ook de 

baan bleken echter in Groningen plaats te 

vinden. Na wat heimwee naar Amsterdam 

en vooral mijn vrienden daar, heb ik het 

heel leuk gevonden. In deze vier jaren 

heb ik veel geleerd en kunnen doen. Een 

aio–project kent zijn pieken en dalen, zo 

was het ook voor mij. Ik kijk zeker terug 

op vier voornamelijk leuke jaren. Met 

heel leuke collega’s, heel aardige proef-

personen, veel interessante congressen 

op mooie lokaties en veel kansen om van 

alles te leren. Het laatste half jaar heb ik 

het allerleukst en boeiendst gevonden; 

toen zijn de patiënt studies gestart. Ik 

ben erg blij dat ik hier nog een deel van 

heb kunnen uitvoeren.  

 

Nu, na vier jaar is er een proefschrift! 

Daarbij heb ik veel mensen kunnen 

betrekken ☺. Die wil ik hier allemaal1 

bedanken.  

 

Allereerst wil ik mijn promotoren André 

Aleman en René Kahn hartelijk bedanken 

dat zij mij de mogelijkheid hebben 

geboden een zo interessant project uit te 

voeren. André, bedankt voor de 

inspirerende POs, waarin je steeds weer 

nieuwe plannen voorstelde en vaak weer 

een nieuwe visie op resultaten had. Ik 

heb veel kunnen leren van de manier 

                                                 
1 ‘Allemaal’ is niet precies gelukt. Er zijn zeker 
meer mensen die me op eniger wijze goed 
geholpen hebben. Mijn excuses en ook dank 
aan hen die ik onterecht niet heb genoemd.  

waarop je resultaten van studies van ons 

vanuit jouw zeer grote theoretische 

kennis kon belichten. Ook bedankt voor 

het mogen bezoeken van zoveel 

congressen. René Kahn, de afstand 

Groningen-Utrecht maakte dat we elkaar 

niet vaak hebben gezien, maar bedankt 

voor het snelle doornemen van en de 

kritische vragen bij wat ik schreef, dat 

heeft de manuscripten zeker beter 

gemaakt. Rikus, wat goed dat je 

copromotor wilde worden. Ik wil je 

bedanken voor je goed meedenken en 

geven van snelle en goede feedback! Ook 

wil ik de leescommissie bedanken voor 

het beoordelen van mijn manuscript, 

professor J.M. Bouma, professor W.H. 

Brouwer en professor J. Vroomen.  

 

Leonie, bedankt voor jouw zo zorgvuldige 

en prettige manier van samenwerken. We 

hebben samen heel wat obstakels 

overwonnen. Na je stage ben je nog 

blijven werken op het NiC en ik ben blij 

dat jij nu weer verder gaat met de 

patiëntstudies die ik niet af heb kunnen 

maken. Simone, jij kwam als een 

geschenk uit de hemel, ik kan het niet 

anders zeggen en precies op het juiste 

moment. Je vroeg of je stage bij ons kon 

lopen, maar toen je er was, bleek je een 

zeer kundig Brainvoyager gebruiker en 

onderzoeker te zijn, die ook nog reuze 

goed en geduldig naar mij kon luisteren. 

Je hebt me enorm geholpen! Daarvoor 

veel dank! Hanneke, ook jij hartelijk dank 

voor je medewerking aan de studies. In 

de tijd dat ik mijn boekje moest schrijven 

heb jij veel proefpersonen naar de 

scanner begeleid en me zo dingen uit 
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handen genomen. Elly, jou wil ik 

bedanken voor je extra hulp en 

flexibiliteit. Annerieke, jij bent ook nog 

bijgesprongen om te helpen bij TMS en 

dataverwerking, hartelijk bedankt!  

 

In de vier jaren waren er genoeg 

technische raadsels om daarbij allerlei 

hulp in te schakelen. Peter Albronda, 

bedankt voor je hulp en ontwerpen van 

apparaatjes om apparatuur te verbinden, 

waarbij je ook nog leerzame uitleg gaf. 

Ook wil ik graag Remco bedanken. Waar 

zouden we zijn op het NiC zonder jou! Je 

hebt me vele malen uitleg gegeven op 

begrijpelijke manier (knap!), waardoor 

ineens veel meer mogelijk bleek te zijn. 

Ruud, “de TMS-UD”, maar dan wel micro, 

jij ook hartelijk dank voor het meedenken 

en helpen oplossen van raadsels en ook 

voor het zo zorgvuldig doornemen van 

manuscripten! Af en toe kon ik ook nog 

wat andere handige mensen aanspreken 

om te helpen, zoals Luca, Dave en Cris. 

Jullie hebben me goed geholpen. Anita en 

Judith, jullie wil ik heel erg bedanken 

voor het scannen, waarbij jullie zo goed 

ook ietwat angstige of bijna van te groot 

formaat zijnde proefpersonen, in de 

scanner hebben gekregen.  

 

Medewerkers van 7500, jullie heb ik veel 

gesproken, bedankt voor het oplossen 

van allerlei computerproblemen, Fester, 

Erwin, Ardy, Henk, Jeroen, Kor, Ineke, 

Elles en Dick. Gerry, jij hebt heel wat 

mailtjes en papieren van me gekregen, 

bedankt voor je prettige en snelle manier 

van reageren. Eerder Tinie en later 

Hedwig, bedankt voor jullie goede 

zorgen. Ook eerder was Rob er, die 

dingen goed heeft opgemerkt en veel 

hulp heeft geboden. Gert, ook jij bedankt 

voor de nuttige antwoorden op vragen 

van mij, daar heb ik zeker wat aan 

gehad. Nynke, Janine, Diana en Evelyn 

van BCN, jullie hebben gezorgd voor de 

mogelijkheid velerlei lezingen en 

cursussen te kunnen volgen om zo in 

contact te komen met aio’s van andere 

disciplines. Bedankt!  

 

En dan wil ik ook mijn leuke 

kamergenoten bedanken: Ans, Marte, 

Lisette en Edith, wat is het belangrijk 

geweest dat jullie er waren deze jaren. 

We hebben veel over leuke en een beetje 

over minder leuke dingen kunnen praten. 

Ja zeker véél gepraat. Bedankt voor al 

jullie luisteren, ik realiseer me, er waren 

tijden dat ik misschien niet goed kon 

relativeren. Jullie hebben me daarbij goed 

geholpen. Lisette en Marte, leuk dat jullie 

mijn paranimfen zijn! Ik vertrouw 

helemaal op jullie ☺. Ans, ik weet nog 

precies dat ik jou zag zitten toen ik op 

mijn eerste werkdag op het NiC kwam; je 

was meteen een prettige collega. Bedankt 

dat ik een beetje mee mocht werken aan 

jouw patiëntstudies; dat heeft voor mij 

de eerste jaren een stuk veelzijdiger 

gemaakt. Eerst waren we nog maar met 

z’n tweeën. Al snel is de groep explosief 

gegroeid. De andere cognies wil ik 

bedanken voor de leuke congressen en 

etentjes en praatjes in de gang: Esther, 

Betty, Marieke, Thomas, Hedwig, 

Branislava, Ruud, Katharina, Ramona, 

Gemma, Vero-ni, Piotr, Jozarni en 

Annerieke. Collega’s van de gang, ook 
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jullie hebben gemaakt dat het bijna altijd 

prettig was om naar het NiC te komen. 

Martijn, bedankt voor het beantwoorden 

van al mijn vragen over al dan niet 

neurologische aandoeningen. Sophie van 

Rijn, wat heb je veel vragen beantwoord 

en geholpen bij de opzet van studies, 

bedankt! Marion Scholten, we hebben 

elkaar eigenlijk nooit ontmoet, ik wil je 

bedanken dat je me meerdere malen 

nette bestanden met jouw data 

toestuurde, zodat we nu samen een 

artikel hierover hebben kunnen schrijven. 

Ook de collega’s van het psychosenclus-

ter van het Universitair Centrum 

Psychiatrie wil ik hartelijk bedanken voor 

de prettige samenwerking, waardoor het 

goed mogelijk is patiëntgebonden 

onderzoek te doen. Frans, bedankt dat ik 

betrokken mocht zijn bij de analyse van 

een emotie-fMRI-dataset van jouw groep. 

Hierdoor kon ik even een beetje bij een 

andere (mannen-) onderzoeksgroep 

horen en kon ik meer ervaring op doen 

met SPM. En Thera Links, hartelijk dank 

dat je met ons samen wil werken aan de 

Klinefelter emotionele prosodiestudie! 

Door jouw inzet konden we in korte tijd 

een groot aantal mannen met Klinefelter 

bereid vinden mee te doen aan onze 

fMRI-TMS studie. Dit is zeker een van de 

boeiendste deelprojecten van mijn jaren 

in Groningen! Ik kan deze studie niet 

meer zelf afronden, maar ik blijf er graag 

bij betrokken. 

 

Tijdens een congres in Venetië, zat ik bij 

een diner tegenover Cees Slooff, ineens 

was geregeld dat ik een dag per week 

een werkervaringsplek kon krijgen in 

Assen bij het psychosecircuit van GGZ 

Noord Drenthe. Wat is dat een mooie 

kans geweest! Heel hartelijk dank, Cees 

en Frederiec; jullie hebben me 

enthousiast gemaakt om te gaan werken 

als psycholoog in de psychiatrie. Ik heb 

heel veel van jullie geleerd! Ook Henk 

Jan, Eliane, Annet, Gonny, Ria, Dineke en 

Evelyn bedankt voor jullie extra geregel 

waardoor ik de donderdagen bij jullie kon 

werken en zoveel ervaring op kon doen. 

 

Dita, Suzanne, Simon, Rosa, Adrian, 

Simon, Maryam, Evelinda, Sanne, 

Christien, Yasser, Tjerk, Maaike, Kristel, 

Hans, Arjen, Anne-Marie, Willemijn, JP, 

John, Floris, Laureline, Marije, Ronald en 

Martine, gelukkig was voor jullie het hoge 

noorden niet te ver! Bedankt voor jullie 

bezoeken, luisteren en goede tips, 

waaronder het idee eventueel te 

relativeren ☺. Ook heb ik gelukkig in 

Groningen nieuwe mensen leren kennen; 

o. a. Esther, Jelly, Rick, Robin, Lidewij, 

Jozarni, Jessica en Marten. Leuk waren de 

avonden in café ’s en etentjes bij elkaar 

thuis! Komen jullie op bezoek in 

Amsterdam?! En ik kom graag weer eens 

naar het noorden. Verder wil ik mijn 

medebewoners van het mooie hofje aan 

de Haddingestraat bedanken. Wat was 

het prettig om zo midden in de stad op 

een zo rustige plek te wonen, met 

prettige buren! 

 

Broers en schoonzussen, Wichert en 

Jasper, Suzanne en Lily, bedankt voor het 

luisteren naar praatjes over onderzoek 

doen. Suzanne, wat knap bedacht, de 

praatwolk op de voorkant! “Ome” Anton, 
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bedankt dat ik van een gedicht van jou 

enkele strofes voorin mijn proefschrift 

mocht zetten. Deze omslag en dit gedicht 

maken het proefschrift een stuk leuker, 

hartelijk dank! Papa en mama, bedankt 

voor het leuke ouders zijn. Jullie hebben 

me op een prettige manier altijd in alles 

gesteund en gestimuleerd. En dan nu wel 

eens het boekje lezen hè? Helaas kan ik 

mijn lieve oma niet meer bedanken, maar 

anders zou ik willen zeggen: u deed me 

geloven dat ik het allemaal wel kon. Ook 

andere familieleden bedankt voor de 

interesse en aandacht. En natuurlijk lieve 

René!: dat waren nou best enerverende 

maanden, waarin we allebei ons 

proefschrift schreven. Ik ben je heel 

dankbaar voor al je geduldige luisteren 

en je prettige kijk op dingen. Uit cellen 

kruipende eiwitten onderzoeken blijkt 

toch ook gelijkenissen te vertonen met 

MRI en TMS onderzoek bij proefpersonen. 

Nu kom ik snel naar je toe in Amsterdam!  



 




