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Dankwoord (acknowledgements)

Dit proefschri¦t is het resultaat van ruim vier jaar onderzoek bij het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG), Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag 
in Groningen, en is gefinancierd door het NWO-onderzoeksprogramma: ´Geweld tegen 
psychiatrische patiënten´ (GTPP). 

Een aantal personen en instanties hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van het onderzoek beschreven in dit proefschri¦t. Allereerst mijn 
promotoren, professor Wim Veling en professor Stefan Bogaerts. 

Wim, eindelijk het moment om mijn waardering uit te spreken. Na een bijzonder 
sollicitatiegesprek in november 2014, startte ik begin 2015 mijn promotieonderzoek in het 
UMCG. Door het vertrouwen en de vrijheden die je me hebt gegeven, heb ik me de afgelopen 
jaren niet alleen als onderzoeker, maar ook als persoon enorm kunnen ontwikkelen. Hier 
ben ik je zeer dankbaar voor! Stefan, weliswaar iets meer op afstand, maar veel dank dat 
ik altijd (telefonisch) bij je terecht kon met vragen en overwegingen. Daarnaast speelde je 
een belangrijke rol in de stuurgroep en in het contact met de andere FPC’s. Merci! 

De leden van de beoordelingscommissie wil ik bedanken voor de beoordeling van mijn 
proefschri¦t: prof. dr. Bram Orobio de Castro, prof. mr. dr. Jean-Louis van Gelder, en prof. 
dr. Marieke Pijnenborg.

De medewerking van mensen uit de FPC’s is van grote waarde geweest voor dit onderzoek. 
In het bijzonder wil ik de medewerkers van FPC Dr. S. van Mesdag (Groningen), FPC de 
Kijvelanden (Poortugaal), FPC de Pompestichting (Nijmegen), en FPC de Rooyse Wissel 
(Oostrum) bedanken. Twee vrouwen die een bijzondere rol hebben gespeeld bij het 
uitrollen van VRAPT binnen hun FPC, hebben het eindresultaat helaas niet meer mee 
kunnen maken. Hun vertrouwen in en motivatie voor VRAPT was groot, jullie worden 
gemist, Leida Feringa en Rose Schmitz.

Daarnaast ben ik erg dankbaar met de positieve afleiding en steun die ik ervaren heb van 
mijn collega’s van de Psychose afdeling van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP). 
Een aantal van jullie heb ik dankzij de SocialRun in september 2019 beter leren kennen. 
Wat een onvergetelijke ervaring was dat! Bloed, zweet en tranen, maar ik had het voor 
geen goud willen missen. De afgelopen jaren is ook ons onderzoeksteam het VR mental 
health lab opgericht, en ook na mijn vertrek blij¦t deze groep groeien, veel dank Bart, 
Catheleine, Chris, Dauw, Elise, Erna, Maarten, Maureen, Saskia, en Suzan voor de gezellige 
en productieve overlegmomenten op vrijdagmiddag. 
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Chris en Erna, super dat jullie mijn paranimfen zijn op deze bijzondere dag! Erna, jij was 
letterlijk de eerste persoon die ik ontmoette in Groningen. Dank dat jij er altijd voor me 
was, en voor de gezellige borrels en monitorvisites. Je bent de spil van ons onderzoeksteam 
en jouw enthousiasme en daadkracht zijn van onschatbare waarde. Chris, waar moet 
ik beginnen, zo verschillend en toch zoveel overeenkomsten. Je was niet alleen mijn 
kamergenootje, maar bent ook een van mijn beste vriendinnen geworden. Wat heb ik veel 
van jou (en je adviezen) geleerd, en wat hebben we veel gelachen de afgelopen jaren. 
Dank je wel voor alle mooie overgetelijke momenten, ik koester ze. 

Daarnaast wil ik de co-auteurs van mijn artikelen bedanken voor het sparren, de waardevolle 
leerzame feedback, en de leuke momenten. Jullie klinische ervaring en/of onderzoeksskills 
hebben zowel de studie als mijn artikelen naar een hoger niveau getild. Dank je wel 
hiervoor, Danique Smeijers, Erik Bulten, Hein Bokern, Maarten Vos, Marije Keulen-de Vos, 
en Sarah van IJzendoorn. Heel veel dank gaat ook uit naar de onderzoeksassistenten Floor 
van den Hanenberg, Gérard Humme, Inge van Drunen, Joyce Vermeulen, Pam Wijnans, 
Samantha Langeveld, en de stagiaires die vol overgave bij de dataverzameling betrokken 
zijn geweest. Als laatste, zonder so¦tware en hardware, geen VRAPT, heel veel dank CleVR 
boys voor al jullie harde werk en support de afgelopen jaren. 

Niet alleen de afgelopen jaren, maar mijn hele leven voel ik mij enorm rijk door mijn 
lieve ouders, familie en vrienden. Zij zijn er altijd, en zij zijn dan ook het allerbelangrijkst 
voor mij.

Tot slot, het onderzoek beschreven in dit proefschri¦t had nooit tot stand kunnen komen 
zonder de deelname van alle tbs-patiënten. Jullie hebben niet altijd (bewust) gekozen 
voor het pad waarop jullie terecht zijn gekomen, maar ik hoop dat VRAPT -en andere 
behandelingen- ervoor kunnen zorgen dat jullie handvatten krijgen zodat jullie in de 
toekomst een ander pad kunnen kiezen. 
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