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Velen hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift. 
Direct of indirect, via collegialiteit, steun of actieve participatie. Meer dan 250 
patiënten waren bereid aan de diverse onderzoeken een bijdrage te leveren, 
zonder hun anonieme bijdrage was dit onderzoek nooit tot stand gekomen. We 
hopen dat de conclusies uit dit proefschrift een bijdrage betekent aan de 
verbetering van de behandeling van psychosen. 
Het is een gewaagde onderneming mensen te bedanken op het gevaar af anderen 
tekort te doen. Een excuus aan hen die niet genoemd zijn lijkt dan ook op 
voorhand op zijn plaats. 
Dit proefschrift is slechts een onderdeel van een groot aantal 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd op het cluster Psychosen van het Academisch  
Ziekenhuis te Groningen, dit al dan niet in samenwerking met andere universiteiten 
en ziekenhuizen. 
 
De collega’s van het cluster psychosen ben ik veel dank verschuldigd voor hun 
steun, vertrouwen, bemoediging en collegialiteit. Een aantal mensen wil ik daarbij 
in het bijzonder noemen voor hun bijdrage aan specifiek aan de onderzoeken 
besproken in dit proefschrift.  
 
Stynke Castelein, beste Stynke, je hebt in alle aspecten van de hier besproken 
onderzoeken, van dataverzameling, analyse tot schrijven een grote bijdrage 
geleverd. Zowel je inhoudelijke bijdrage als ook de gezelligheid was onmisbaar.  
 
Han Bous, beste Han, je ontpopte je naast je taak als verpleegkundige tot een 
bekwaam datamonitor en interviewer terwijl je vrijwel ongemerkt, meestal 
grijnzend, uitvoering van veel onderzoek voor  je rekening nam. Veel dank 
hiervoor. 
 
Veel arts-assistenten werden door het onderzoek op het cluster Psychosen 
vooreerst in contact gebracht met patiëntgebonden onderzoek. Voor sommigen 
ging er een wereld van wetenschappelijk onderzoek open, anderen leerden de 
discipline die clinical trials met zich mee brengen verdragen. De bijdrage van 
praktiserend artsen aan wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar. Bij sommige 
arts-assistenten, sommigen inmiddels psychiater, werd hun bijdrage tot uiting 
gebracht in een co-auteurschap. Soms reeds lang voor dat ooit werd besloten 
deze onderzoekslijn samen te brengen in dit proefschrift. Met name Caroline ten 
Brink, Marco Boks, Peter Lamberts, Carl Blijd en Harry Beintema wil ik hartelijk 
danken voor de bijdragen aan het proefschrift. 
 
Voor Durk Wiersma, beste Durk, je was geloof ik de eerste die vond dat het 
onderzoek rond seksuele functiestoornissen diende uit te monden in een 
proefschrift. Die gedachte zette je kracht bij door het Handboek voor 
Psychiatrische Epidemiologie (met opdracht) mij cadeau te doen. Ik heb uiteindelijk 
veel gebruik mogen maken van het boek, maar meer nog je steun door de jaren 
heen. Wil je het boek nu weer terughebben? 
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Voor Herman Kluiter, beste Herman, je bijdragen aan dit proefschrift zijn velerlei. 
Power-berekeningen, design, analyses en gezamenlijk opwinden over onterechte 
aanmerkingen van reviewers. Dank je voor het laten verdwijnen van de 
sigaardampen vlak voor mijn komst uit je schaars verlichte werkkamer. Dank voor 
je onmisbare wetenschappelijke en creatieve input dat het wachten meer dan 
waard maakte. Je suggestie een deel van de statistiek door Willem Lok te laten 
uitvoeren, gaf in de samenwerking met Stynke Castelein de afronding van het 
proefschrift vleugels.   
 
To Ruth Dickson, dear Ruth, our collaboration started when you were working at 
the University Hospital of Calgary. Together with Bill Glazer you invited me to 
present our first data in a workshop on sexual dysfunctions and antipsychotics at 
the APA in Chicago. Our mutual interests in the sexual and hormonal side effects 
of antipsychotics continued after you started to work for Eli Lilly. You always stayed 
very alert not to mix up commercial and scientific interests in the studies of this 
thesis. For this reason you never became a co-author in any chapter. Still your 
intellectual contribution to this thesis was most important in encouraging us to 
complete these studies. I want to thank you for you scientific input and friendship. I 
hope that our contact by e-mail, being a mix of small-talk, exchange over minor 
and major life events and exchange over scientific ideas and linguistics won’t stop 
by finalizing this thesis. 
 
Voor Just van der Linde en zijn team. Beste Just, onze levensverhalen kruisen 
elkaar regelmatig en op verschillende manieren. Dank voor je vertrouwen, 
gezelligheid, skilessen en bijdragen aan dit proefschrift. 
 
Voor Richard Bruggeman, beste Richard, we delen meer tijd als menig huwelijk 
voortduurt. Talrijke rolwisselingen, soms meerdere malen per dag, van vriend, 
vertrouwenspersoon, tot baas, begeleider, manager, inspirator en intercollegiaal 
consulent hebben we moeiteloos doorstaan alsof het woord rolverwarring nog niet 
is uitgevonden. Je nieuwe rol in het kader van dit proefschrift was dat van referent 
of co-promotor. Je hebt dit met grote toewijding op je genomen. Ik dank je zeer 
voor je steeds weer kritische, opbouwende en inhoudelijke steun. 
 
Voor Rob van den Bosch, beste Rob, ondanks jaren van protest van mijn kant heb 
je me als vrijwilliger aangewezen leiding te geven aan het cluster Psychosen. Ik 
dank je voor je vertrouwen en steun door de jaren heen, waardoor ik in de 
gelegenheid was nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. Dat je naast de grote lijnen 
ook een scherp oog hebt voor detail, heb ik zeer gewaardeerd.  
 
Wetenschappelijk onderzoek is uitsluitend mogelijk in het kader van vertrouwen en 
samenwerking. De eerste jaren van het cluster Psychosen vertegenwoordigde ik 
vaak als enige op internationale congressen het psychose onderzoek. Collega’s uit 
met name Utrecht en Amsterdam en in een later stadium Maastricht boden vaak 
gezelschap, vriendschap en een toegang tot internationaal onderzoek. Wiebke 
Cahn, René Kahn, Lieuwe de Haan en Jeroen van der Linden wil ik in dit kader 
graag met name danken. Ik hoop dat de snel groeiende groep collega 
onderzoekers de samenwerking in deze geest zullen voorzetten. 
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Voor Cees Slooff, beste Cees, je enthousiasme, volhoudendheid en 
onophoudelijke steun voor patiënten, maakt je in veel aspecten een rolvoorbeeld. 
Je superieure digibeetschap weet je te compenseren met de alwetendheid van 
Coba Vrieze, uiteindelijk weet je velen te inspireren en de zo noodzakelijke 
verbinding tussen kliniek en wetenschappelijk onderzoek te bouwen en in stand te 
houden. 
 
Voor de leden van de beoordelingscommissie, Ben Westerink, Willem Nolen en 
Michiel Hengeveld. Dank voor het nauwkeurige lezen en de opbouwende 
suggesties.  
 
Veel collega’s uit de GGz Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel werken 
actief mee aan het wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd vanuit het cluster 
Psychosen. Actief bouwen en onderhouden van onze contacten rond de zorg voor 
patiënten is onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van wetenschappelijk 
onderzoek en verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg. Veel dank voor de 
steun, samenwerking en het vertrouwen.  
 
Een aantal mensen speelt in de voorwaardescheppende zin een belangrijke rol, 
hun namen dienen dan ook niet onvermeld te blijven, Fons Tholen, Erik 
Reichman en Eite Oosterveld dank voor de loyale ondersteuning van het 
onderzoekswerk met de vele (onder andere personele, organisatorische en 
financiële) consequenties.  
 
Secretariële ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek is niet in de begroting 
van het cluster Psychosen opgenomen. Toch weten we ons in het grijze circuit 
zeer gesteund door het secretariaat waarbij de speciale dank uitgaat naar Susan 
Bunskoek, Ina Remerie, Ineke Kamminga en Margreet Klunder. 
 
Hannie Wolff, beste Hannie, als loyaal collega in ons duaal leiderschap van het 
cluster Psychosen "for better and for worse" ben je van onschatbare waarde. 
 
Tot twee jaar geleden bestond er nauwelijks budget voor het bezoeken van 
internationale congressen voor medisch specialisten werkzaam binnen 
academisch ziekenhuizen. Veel farmaceutische industrieën hebben mij en anderen 
binnen het cluster Psychosen herhaaldelijk in de gelegenheid gesteld 
internationale congressen te bezoeken en hebben financiën beschikbaar gesteld 
voorbij de evidente commerciële belangen. Het is vaak voorgekomen dat in het 
contact met patiënten, vertegenwoordigers van industrieën geïnspireerd raakten 
een bijdrage te leveren aan het welzijn van hen. Een goede scheiding tussen 
commerciële belangen en belangen rond patiëntenzorg is van groot belang. Een 
rigide scheiding leidt slechts tot verlies van kennis, inspiratie en geld. Een overheid 
die veel reguleert maar weinig geeft, verliest het recht tot verdachtmaking. Ik dank 
de mensen van Janssen-Cilag, Bristol-Myers Squibb, Lundbeck, Eli-Lilly en Astra-
Zeneca voor hun steun.  
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Het had niet veel gescheeld of ik had de psychiatrie voortijdig verlaten. Een aantal 
mensen, waaronder Willem Nolen, Eric Hoencamp en Judith Haffmans wezen de 
weg naar inspirerend werken in de psychiatrie, met de integratie van een goede 
patiëntenzorg met wetenschappelijk onderzoek, waarvoor veel dank. 
 
Vriendschap is een van de belangrijkste motoren onder het bestaan. Een jong 
gezin, carrière, verhuizen naar Noord Nederland hebben de tijd die in vriendschap 
geïnvesteerd kan worden onder druk gezet. Door naast Stynke Castelein,  
Theo Ingenhoven te vragen de rol van paranimf op zich te nemen hoop ik de 
waardering voor mijn vrienden en vriendinnen uit te spreken met als voornemen 
via de midlifecrisis meer tijd voor hen uit te trekken. 
 
Voor mijn ouders. Lieve Pa en Ma, dank voor jullie liefde en het tijdig herkennen 
van mijn talenten en ambities. Jullie boden mij de gelegenheid en gaven me het 
vertrouwen om me op onbekende terreinen van het leven te begeven iets waar ik 
dagelijks van geniet. 
 
Voor Andrea van der Moolen. Lieve Andrea, kort droeg je bij aan dit proefschrift als 
co-auteur, maar veel belangrijker is onze gezamenlijke weg door het leven. We 
namen ons ooit in Afrika voor te streven naar “een bewogen leven” en elkaar 
daarbij te ondersteunen. Dank voor je liefde en steun op vele terreinen in het 
leven. Met het beëindigen van dit proefschrift ontstaat weer extra bewegingsruimte 
voor ons volgende avontuur. Jouw beurt. 
 
Voor mijn kinderen, lieve Yorinde, Yeelen en Nyreeh. De onbegrijpelijke 
tijdsinvestering in iets dat Drs. doet veranderen in Dr. behoort tot de verleden tijd, 
dank voor jullie liefde, humor en geduld. 

 164 
 

 




