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Er zijn ongelofelijk veel mensen die direct of indirect hebben bijgedragen aan de totstand-
koming van dit proefschrift. Hoewel ik onmogelijk iedereen kan noemen, zou ik graag van de 
gelegenheid gebruik willen maken om zoveel mogelijk van hen hier te bedanken. 

Marieke, je was mijn allereerste onderzoeksbegeleider tijdens de Psychologie-opleiding en 
ik was jouw allereerste student. Je hebt me sindsdien door een bachelorthese, masterthese, 
werkervaringsplek en uiteindelijk als eerste promotor door dit proefschrift heen gesleept. 
Je was er altijd wanneer ik je nodig had, bent altijd voor mijn belangen opgekomen en hebt 
me op alle mogelijke manieren een betere onderzoeker gemaakt. En dan ben je nog een 
leuk mens ook. Bedankt voor alle steun en vertrouwen die je me hebt gegeven vanaf het 
moment dat ik als Bachelorstudentje voor je deur stond. Het is voor mij van onschatbare 
waarde geweest. 

Edwin, onze eerste ontmoeting heeft direct de toon gezet voor de rest van onze samen-
werking. Door jou om te kopen met koekjes kon ik stiekem toch aan de volgeboekte cursus 
Mixed Models mee doen. Met de belofte van nog meer koekjes wilde je vervolgens de rol 
van mijn promotor wel op je nemen. Ik heb veel gehad aan je niet te evenaren statistische 
kennis. Bovendien waren onze overleggen en telefonische afspraken altijd enorm gezellig.

Als het op begeleiders aankomt, had ik me weinig beters kunnen wensen dan jou, Frederike. 
Je hebt nooit een overleg gemist, ik kon altijd even binnenlopen als ik een vraag tussendoor 
had, en mijn stukken werden vaak met de snelheid van het licht nagekeken en van feed-
back voorzien. Vooral op het gebied van methodologie en rapportage heb ik erg veel van je 
geleerd. Waar ik in mijn enthousiasme soms wat te snel wilde gaan, hebben jouw geduld, 
grondigheid en kritische blik er altijd voor gezorgd dat kwaliteit en precisie voorop bleven 
staan.

Richard, je ongebreidelde enthousiasme is erg aanstekelijk en ik heb veel geleerd van je 
immense hoeveelheid kennis van de psychiatrie, wat zeker terug te zien is in onze artikelen. 
Dit proefschrift was er überhaupt niet gekomen als ik als pas-afgestudeerde psycholoog met 
weinig onderzoekservaring van jou niet een eerste kans had gekregen om mezelf te bewij-
zen. Bedankt dat je de sprong met mij hebt durven wagen.

Ellen en Charlotte, mijn fantastische paranimfen, bedankt voor al jullie hulp. Ellen, je hebt als 
co-auteur meegeschreven aan enkele van mijn artikelen. Je hebt mij wegwijs gemaakt in de 
wondere woeste wereld van de PHAMOUS data en ik kon altijd bij je binnenlopen als ik een 
vraag had of als ik gewoon even wilde kletsen. Het feit dat je daarnaast het hele traject van 
promoveren zelf al eens hebt doorlopen maakt dat je een ideale paranimf bent. Charlotte, 
onze vriendschap stamt nog uit de middelbare school tijd en is sindsdien alleen maar sterker 
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geworden. Als enige van mijn vriendinnen die zich zelf ook met onderzoek bezig houdt, kon 
ik met jou ook altijd fijn praten over mijn promotieonderzoek. Ik ben dan ook heel blij dat je 
mij als paranimf bijstaat tijdens dit traject. 

Bij het schrijven van mijn artikelen heb ik, naast mijn promotieteam, ook met enkele andere 
fijne co-auteurs mogen samenwerken. Cees, bedankt dat je Richard er helemaal in het begin 
van overtuigd hebt om mij aan te nemen. Ik ben blij dat ik tijdens mijn eerste project met 
je heb mogen samenwerken. Agna, je was altijd de eerste die reageerde als ik een nieuwe 
versie rondstuurde en je bent een kei in het schrappen van overtallige woorden. Eva, je bent 
een wandelende encyclopedie op het gebied van metaboolrisico en ik ben blij dat je bereid 
was om mij enigszins wegwijs te maken in jouw vakgebied. Edith, ik heb heel fijn met je sa-
mengewerkt en hoop dat we dat bij Lentis Research nog lang kunnen blijven doen. Zonder 
jou, Behrooz en Nico was ons AKT1-paper er nooit gekomen. Frits, jouw expertise op het 
gebied van vitamine D was van grote waarde bij het schrijven van dit paper.

Erna, gezellig kletsen en dan hard werken typeert wel een beetje onze samenwerking. Zon-
der jou, Maarten, Marga en Minie zouden de cursusdagen in Kopenhagen niet half zo leuk 
zijn geweest. Het kaasplankje zal nooit worden vergeten. Viva EnVivo!

Frank, Mirjam en Esther, bedankt dat jullie de tijd hebben willen nemen om met een klini-
sche blik mijn onderzoeken te beschouwen. Het heeft me erg geholpen bij het schrijven van 
de discussie.

Mijn grote dank gaat uit naar alle ROM verpleegkundigen die al jarenlang de PHAMOUS data 
verzamelen. Zonder jullie was dit proefschrift niet mogelijk geweest.

Vincent en Hanneke, bedankt voor het maken van de fantastische koffie die mij elke middag 
scherp en op de been hield.

Alle (ex-)collega’s van het RGOc, Trails, ICPE en UCP die ik niet bij naam heb genoemd, be-
dankt voor de fijne sfeer en aangename jaren die ik samen met jullie heb mogen beleven.

Alle nieuwe collega’s van Lentis Reseach, bedankt dat jullie mij zo hartelijk in jullie midden 
hebben verwelkomd.

Laura, Annerieke, Selwyn, Esther, Aaltsje, Elise, Stefanie, Bertine, Rozanne, Steven en Saskia, 
of ‘team Marieke’ zoals ik ons in mijn hoofd altijd heb genoemd. Onze maandelijkse psy-
chose bijeenkomsten waren niet alleen gezellig, maar leverden ook altijd nuttige feedback, 
handige tips en goede ideeën op. Succes allemaal met het afronden van jullie eigen proef-
schriften en/of verdere carrière!
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Lieve ex-kamergenoten, bedankt voor alle gezellige lunches en koffiepauzes die ik met jullie 
heb mogen doorbrengen. Het was fijn om af en toe met jullie te kunnen sparren en jullie 
gezelschap heeft dit hele proces nog leuker gemaakt dan het al was! Geraldine, je was niet 
alleen een collega, maar bent ook een goede vriendin geworden. Ik ben blij dat ik onze kof-
fiemomentjes niet hoef te missen en hoop je nog heel vaak bij Doppio te mogen treffen. Iris, 
wij konden altijd heerlijk bij elkaar ventileren en ik hoop dat we ooit samen baanbrekende 
psychiatrieonderzoeken de wereld in zullen slingeren. Atiq, nobody should ever underesti-
mate the convenience of your roommate being a statistician, thank you for always helping 
me out when the numbers on my screen seemed to have a mind of their own. Fionneke 
en Kaying, toen mijn oude kamergenootjes mij één voor één verlieten hebben jullie dat 
gat samen opgevuld, dankzij jullie zijn ook mijn laatste maanden op het RGOc erg gezellig 
gebleven.

Mijn medebestuursleden van FlauweCult, Gerard, Frances, Moyra, Tom, Joyce, Karin en 
ere-flauweculters Christien en Albert, bedankt dat jullie de afgelopen jaren met theater een 
creatieve tegenpool vormden voor mijn wetenschappelijke kant. Fijn dat jullie me er af en 
toe aan hielpen herinneren dat er naast werk ook tijd moet zijn voor hobby’s. 

Zonder de liefde, steun en gezelligheid van mijn vrienden was ik deze promotiejaren nooit 
psychisch grotendeels intact doorgekomen. Lieve Imke en Jaap, Manon en Rob, Marlous en 
Douwe, Henk, Nanda en Frans, ik ben jullie oneindig dankbaar voor alle etentjes, bioscoop-
jes, borrels, zwemavonturen, theaterbezoekjes, koffieochtenden, lunchafspraken, spelle-
tjesavonden, slappe lach uurtjes en bitch-momentjes die we de afgelopen jaren hebben 
gehad en waarvan er de komende jaren hopelijk nog veel zullen volgen.

Opa, jou beschrijven als een opa uit de boekjes doet eigenlijk afbreuk aan hoe uniek je bent. 
Zwemmen, fietsen, naar musea, pannenkoeken bakken in de garage, urenlang spelletjes 
doen en talloze boekjes voorlezen, niets was ooit te gek. De logeerpartijtjes bij jou en oma 
behoren tot mijn mooiste jeugdherinneringen. Al blijven de pannenkoeken van jou en Fenny 
mij ook nu nog goed smaken.

Pap en mam, al zolang ik mij kan herinneren hebben jullie mijn honger naar kennis gestimu-
leerd en altijd je best gedaan om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Bedankt dat jullie mij 
nooit hebben afgescheept met ‘dat leer je wel als je later groot bent’, maar altijd geduldig 
hebben geprobeerd om al mijn vragen te beantwoorden. Welke tegenslagen ik ook heb 
gehad en nog zal krijgen, jullie onvoorwaardelijke steun en liefde is de stevige fundering van 
mijn bestaan waar ik altijd op terug kan vallen. Het is een heerlijk veilig gevoel om vanuit die 
luxe positie mijn eigen weg in de wereld te kunnen zoeken. 
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Gert en Els, broertje en zusje, wat zou het zonder jullie een partijtje saai zijn geweest in mijn 
leven. Gert, je bent de meest droge, humoristische persoon die ik ken en je hebt me vaak 
aan het huilen gekregen van het lachen, maar je bent er ook als ik je nodig heb. Mocht ik het 
ooit hoog in de bol krijgen, dan weet ik zeker dat jij me in één zin weer met beide benen op 
de grond zal zetten. Schwess, ik denk niet dat er iemand op aarde is de me zo goed kent of 
ooit zo goed zal kennen als jij. Of we nou zware gesprekken voeren, iedereen dik inmaken 
met 30 seconds of een avond apathisch op bank Disney-films kijken, we zijn er voor elkaar. 
Tot aan de maan en weer terug. 
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