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In oktober 2008 ging mijn lang gekoesterde wens in vervulling om opnieuw 
 wetenschappelijk onderzoek te gaan doen. Deze keer in de vorm van een promotie-
traject binnen het destijds nieuwe MOODINFLAME-project. Bij de kick-off meeting 
in  november van dat jaar leerde ik direct al meerdere bevlogen collega’s kennen en, 
 hoewel er zoals bij elk project hoogte- en dieptepunten waren, is mijn enthousias-
me om op samenwerkende wijze wetenschappelijk onderzoek te bedrijven niet meer 
 weggegaan. 

Terugkijkend voel ik vooral veel dankbaarheid. Dankbaarheid voor de kans om dit te 
 mogen doen, voor de plezierige samenwerking, voor de voldoening die het geeft om 
soms op de cutting edge nieuwe kennis te vergaren en dat ik dit succesvol heb  kunnen 
afronden. Met dit proefschrift hoop ik enkele stukjes aan de neurobiologische puzzel 
van de bipolaire stoornis toe te hebben gevoegd, waarmee uiteindelijk een  duidelijker 
beeld ontstaat van de oorzaken en werkingsmechanismen van deze  ernstige aan-
doening.

Om te beginnen gaat mijn dank uit naar alle patiënten en gezonde controles die deel 
hebben genomen aan de studies die ten grondslag liggen aan dit proefschrift. Het is 
geen sinecure om zonder eigen belang zoveel informatie over jezelf te geven en om, 
soms moeilijke, onderzoeken te ondergaan. 

Daarnaast heb ik zeer veel steun gehad van mijn promotores, prof. dr. Willem  Nolen en 
prof. dr. Hemmo Drexhage. Willem gaf me het vertrouwen en de unieke kans om aan 
dit project te beginnen. Hij daagde me op verschillende domeinen uit om te  groeien, 
niet alleen als wetenschapper, maar ook als mens. Ook zorgde hij voor de  stabiele 
 ondersteuning om het onderzoeksproject tot een succes te kunnen maken. Van 
 Hemmo leerde ik om scherp na te denken over het doel en de boodschap van ver-
schillende geschreven stukken en ik kon gebruik maken van zijn uitgebreide kennis 
over de immunologie. Beide promotores leerden mij over de verschillende facetten 
van  wetenschappelijk discussiëren: wanneer rekkelijkheid op zijn plaats is en wanneer 
 zorgvuldige precisie wenselijker is.

Mijn twee copromotores, dr. Rixt Riemersma – Van der Lek en dr. Huib Burger,  hebben 
mij geholpen om na te denken over het wetenschappelijk werk en de medische 
 statistiek, maar juist ook over andere zaken zoals het politieke bedrijf en filosofische 
thema’s. Rixt ben ik gaan beschouwen als een echte vriendin en ik denk met plezier 
 terug aan onze verschillende bezoeken aan congressen en symposia. Huib heeft me 
aanzienlijk geholpen om inzichtelijk en kritisch naar medische statistiek te  kijken en zijn 
kritische en onafhankelijke reflectie waren daarbij onmisbaar, bovendien kon ik dankzij 
zijn toegankelijkheid met hem sparren over nieuwe, soms wat wilde,  analyse-ideeën.
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Prof. dr. Robert Schoevers is een belangrijke initiator geweest in de totstandkoming 
van het CRP-onderzoek, samen met Sonya Balukova. Ook was hij met Karlijn Becking 
nauw betrokken bij de MOODINFLAME-analyses, tevens onderdeel van dit proef-
schrift en waar momenteel nog aan een vervolg gewerkt wordt. Met Robert heb ik ook 
veel prettige gesprekken over het werk als klinisch-wetenschappelijk georiënteerd 
academisch medisch specialist.

Wetenschappelijk onderzoek komt tot stand met medewerking van veel collega’s. 
Juliëtte Kalkman heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de inclusie van de deel-
nemers aan de MOODINFLAME-studie in Groningen en heeft de deelnemers op 
 steunende en betrokken manier begeleid bij de vaak intensieve scanonderzoeken.  
De medewerkers van het Neuroimaging Center: Anita Sibeijn - Kuiper, dr. Remco 
 Renken, Judith Streurman en dr. Jan Bernard Marsman hebben intensief geholpen 
bij de totstandkoming van het MRI-gedeelte van het onderzoek. Dr. Janine Doorduin 
en dr. Erik de Vries, met behulp van medewerkers van de afdeling Nucleaire genees-
kunde en Moleculaire beeldvorming van het UMCG, hebben het PET-gedeelte tot een 
succes gemaakt. Dr. Jan Cees de Groot van de afdeling Radiologie heeft geholpen 
om de wetenschappelijke vraagstelling en de methoden van de verschillende beeld-
vormingsonderzoeken aan te scherpen. De bijdrage van dr. Leonardo Cerliani aan de 
DTI-analyses was van bijzondere waarde. Het is een waar genoegen om met deze 
kundige collega’s samen te kunnen werken.

Binnen MOODINFLAME heb ik met verschillende collega’s uit Nederland en 
 Europa gewerkt, wat er van het begin af aan bijdroeg om mijn horizon te verbreden. 
 Behalve de betrokken medewerkers van universiteiten en instellingen uit onder 
 andere  München, Innsbruck, Leuven, Londen, Dublin, Milaan en Parijs wil ik met 
name  Angelique van Rijswijk, Harm de Wit en Annemarie Wijkhuijs van de Erasmus 
 Universiteit Rotterdam noemen, die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan  
de organisatie van MOODINFLAME en de analyse van de bioassays. Gesprekken  
met dr. Veerle Bergink en dr. Manon Hillegers van de afdelingen psychiatrie van 
respectievelijk de Erasmus Universiteit en UMC Utrecht leerden mij over de 
ontwikkelings problematiek bij de bipolaire stoornis. Met Laura Grosse van de West-
faalse Wilhems-Universiteit uit  Münster werkten Karlijn Becking en ik goed samen 
aan vergelijkende analyses tussen de bipolaire stoornis en de unipolaire depressieve 
stoornis. Naast andere genoemden, zijn prof. dr. Volker Arolt van diezelfde universi-
teit, dr. Francesco Benedetti van het San Raffaele ziekenhuis Milaan, prof. dr. Stephan 
Claes van de Katholieke Universiteit Leuven en prof. dr. Dirk de Ridder, momenteel 
werkzaam bij de Universiteit van Otago, voor mij een bron van inspiratie geweest.
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Mijn dank gaat tevens uit naar de overige co-auteurs van de stukken in dit 
 proefschrift: dr. Florian Bootsman, dr. Roos Drexhage, dr. Erik Hoencamp,  
Richard  Mendes, dr. Esther Mesman, Mina Netkova, dr. Eric Ruhé, dr. Annette Spijker 
en Tjitske  Zandstra. Marieke van der Vliet heeft op uiterst zorgvuldige en vakkundige 
wijze het grafisch ontwerp van dit proefschrift verzorgd.

Naast het onderzoekswerk, bestaat een belangrijk deel van mijn werk uit  klinische 
patiëntenzorg. Zeer plezierig vind ik de samenwerking met mijn betrokken 
 collega-psychiaters. Dr. Marrit de Boer, dr. Chris van der Gaag, dr. Marieke Eldering, 
Jérôme Schuch en Onno Habekotté wil ik hier in het bijzonder noemen. Marrit en 
Chris zijn mijn paranimfen. Zij hebben mij de afgelopen jaren bijgestaan en waren 
getuige van ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven: ik ben dan ook ontzettend 
 verheugd dat ik mijn proefschrift mag verdedigen met hen aan mijn zijde. Met Chris, 
Marieke en Dorien Laan, nu werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie, heb ik de 
nodige tijd doorgebracht tijdens de specialisatie en ik beschouw hen als zeer  goede 
vrienden. Nog steeds koesteren we onze jaarlijkse weekendjes weg en etentjes 
 samen. Marieke is mij daarnaast met raad en daad tot steun geweest tijdens het begin 
van mijn onderzoek.

Op de afdeling Opname Depressie werk ik samen met een uiterst betrokken en 
 professioneel team. Mijn waardering gaat in het bijzonder uit naar de arts-assistenten 
die ik de afgelopen jaren heb mogen begeleiden en de (waarnemend) regieverpleeg-
kundigen: Rachel Oziël, Petra Homan - Stokker, Annelies Luining – Nieman en  
Sonja Boerma. 

De periode van mijn promotieonderzoek omspande daarnaast een cruciale fase 
in mijn leven. Vrijwel in het begin, in 2009, werd mijn lieve moeder onverwacht 
 ernstig ziek en kwam te overlijden. Samen met mijn vader heeft zij ervoor gezorgd 
dat ik  terug kan kijken op een zeer warmhartige en waardevolle jeugd en dat ik ben 
 geworden wie ik ben, en wil zijn. In mijn werk als psychiater zie ik vaak dat het ook 
 anders kan. Ik heb het ontzettend getroffen met mijn lieve, spontane zussen  
Marlies en Sabine, op wie ik altijd kan rekenen. De afgelopen jaren ben ik getrouwd, 
heb ik twee prachtige kinderen gekregen en heb ik mijn specialisatie afgerond. Het is 
een voorrecht om getrouwd te mogen zijn met mijn liefdevolle, mooie en ver standige 
vrouw, Karin Heijneman. Onze prachtige kinderen, Jelte en Yfke, te mogen zien 
 opgroeien is werkelijk bijzonder en het meest waardevolle in ons leven.
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