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Toen ik aan dit proefschrift begon was ik nog een halve student in Groningen en
nu het af is ben ik getrouwd, moeder van twee kinderen en GZ-psycholoog in
Haarlem. Er is zoveel gebeurd in die tijd en ik wil graag de mensen die mij
onderweg geholpen hebben bedanken.
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Allereerst natuurlijk alle cliënten die meegedaan hebben aan de onderzoeken en
in het bijzonder de cliënten die ik zelf met MERIT behandeld heb (waaronder
Anne). Jullie inzet en medewerking helpt de zorg voor anderen verbeteren,
bedankt daarvoor.
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Marieke, bedankt voor het vertrouwen dat je me vanaf onze eerste ontmoeting
gaf. Je hebt me de kans gegeven me te ontwikkelen en stond altijd achter me,
daar ben ik je enorm dankbaar voor. Jij hebt me als geen ander laten zien dat
wetenschap en praktijk niet ver van elkaar af hoeven te staan. Door jou heb ik
geleerd dat je deze juist dichter bij elkaar kunt brengen wanneer je met één been
in elke wereld staat. Je bent voor mij ook een voorbeeld geweest in het
combineren van andere dingen; zo kan een gezin en carrière prima samen gaan,
en een lekker biertje kun je best afwisselen met het halen van een paar deadlines.
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André, je was altijd bereid om mee te denken en kritische vragen te stellen,
bedankt daarvoor. Soms zagen we elkaar een tijd niet, maar je was er altijd als
het nodig was om met waardevolle inzichten het onderzoek verder te helpen.
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denkt in oplossingen in plaats van beperkingen. Dat heeft me geïnspireerd en
werkt aanstekelijk.
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Steven, wat had ik zonder jou gemoeten? Dit hele proefschrift had niet bestaan
als jij de opzet voor het MERIT onderzoek niet op een avond uit je mouw geschud
had. Je bent een brede denker en ziet overal mogelijkheden. Je bent ook altijd
bereid om anderen daarin te betrekken. We zijn tegenpolen op veel vlakken maar
misschien maakte dat juist onze samenwerking tot een succes? Ik ben je enorm
dankbaar voor al je energie, al je inzichten, hulp, bemoedigende woorden, je
vertrouwen en je humor die me door de moeilijke momenten heen gesleept hebben.
Bedankt dat je als paranimf me bij wilt staan op het moment van de waarheid.
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Prof. Lysaker, Paul. Thank you so much for your insights, help and support. You were
always there for us and I’m honored to have had the opportunity to work with you.
Your dedication to your patients and your endless motivation to improve health
care for those who need it most is such an inspiration. You taught me that even
the most disorganized person can be understood, and deserves to be
understood.
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Graag wil ik ook de leden van de leescommissie, prof. dr. Spikman, prof. dr. De
Haan en prof. dr. Van Amelsvoort bedanken voor het lezen en beoordelen van dit
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MERIT therapeuten, bedankt dat jullie bereid waren je tijd en energie te steken in
het onderzoek. Rahja Konig, Els Luijten, Maarten Vos, Lia Elenbaas, Henriette
Horlings, Sanne Swart, Suzanne v.d. Bosch, Ilona v.d. Berg en Inez OosterholtOgink, bedankt voor jullie deelname, inzicht en feedback.
In het bijzonder wil ik Dimitri van Wonderen bedanken: jij stond aan de voet van
mijn carrière en jouw begeleiding en vertrouwen hebben mij gesterkt en
vertrouwen in mezelf gegeven.
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Marije aan het Rot en Koen Hogenelst, jullie hulp op het gebied van de EAT is
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Roomies for life, Christien en Lonneke. Bedankt dat ik zomaar binnen mocht komen
stormen als het mij uit kwam en dat jullie altijd klaar stonden met een kop thee, een
praatje en nuttige inzichten. Als ik aan kamer 311 denk dan denk ik aan
gezelligheid, sinaasappels met kruidnagel en een vreemde paarse plant die op
een dag de hele faculteit overgenomen zal hebben. Onze bios avonden waren
een heerlijke afleiding (al vond ik Lincoln een tegenvaller). Ik beloof hierbij
plechtig dat ik nooit jullie bladmuziek zal jatten als je net een hoge C moet gaan
zingen.

Roomies for life, Christien en Lonneke. Bedankt dat ik zomaar binnen mocht komen
stormen als het mij uit kwam en dat jullie altijd klaar stonden met een kop thee, een
praatje en nuttige inzichten. Als ik aan kamer 311 denk dan denk ik aan
gezelligheid, sinaasappels met kruidnagel en een vreemde paarse plant die op
een dag de hele faculteit overgenomen zal hebben. Onze bios avonden waren
een heerlijke afleiding (al vond ik Lincoln een tegenvaller). Ik beloof hierbij
plechtig dat ik nooit jullie bladmuziek zal jatten als je net een hoge C moet gaan
zingen.

Tara van de Giessen, Liza Muskee, Mirjam van Enthoven, Daan Jan Kuis, Esther
Sportel, Nynke Boonstra en Aaltsje Malda bedankt voor jullie betrokkenheid en tijd
bij de coördinatie van het UHR onderzoek in Drenthe en Friesland.
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Nienke, Saskia, Selwyn, en alle anderen, bedankt voor de fijne samenwerking en de
lol tussen het harde werken door.
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Grunn club, we go way back en zonder jullie was het me allemaal niet gelukt.
Bedankt dat jullie mijn geklaag hebben aangehoord op de woensdagavonden
en dat jullie altijd klaarstonden met bier, liefde en gekkigheid. Jopie, ik vond het
super om samen met jou de GZ opleiding te doen. Dank je wel voor je nuchterheid
en positiviteit (accepteren en genieten) en bedankt dat ik altijd bij je mocht
logeren in je Koningsbed. Willeberg, dankzij jou werd het allemaal niet te serieus
en hield ik oog voor de belangrijke zaken des levens, namelijk bier en… bier. Dank
je wel dat ik altijd bij je mocht logeren, zoals je weet is onze zolder in Haarlem
helemaal voor je ingericht je hoeft er alleen nog in te trekken. Miepie, als de rest
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allang is afgehaakt wil jij weten hoe het nou écht met me gaat. Je liefheid en
oprechtheid vind ik bijzonder. Bedankt voor al je steun en gezelligheid.
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Fen, waar je je ook bevindt op de aardbol, bedankt dat je me altijd steunt en me
opvrolijkt met kattenmemes en zelfgemaakte gifjes wanneer nodig. Je weet hard
werken en jezelf ontwikkelen feilloos te combineren met je gezin en bent ook nog
regelmatig op de dansvloer te vinden, hoe je het allemaal doet weet ik ook niet.
Bedankt dat je in al die drukte regelmatig tijd vrijmaakt voor een borrel of een
kop thee om bij te kletsen.
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Jo, Nico en Chris, in het begin zagen we elkaar ’s avonds laat op Stratums Eind
met zo veel mogelijk wijn achter de kiezen, nu zien we elkaar overdag met een
horde kinderen om ons heen en drinken we voornamelijk thee. Zo fijn dat de vorm
er niet toe doet en onze vriendschap al zo lang meegaat!
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Lieve Annet, wat moeten we zonder jou beginnen? We kunnen altijd op jou
terugvallen en dat hebben we ook al talloze keren gedaan. Bedankt dat je er
altijd voor ons bent, dat je meedenkt, oppast, opruimt, zorgt en steunt zonder er
ooit wat voor terug te willen. Noor en Lars boffen maar met zo’n lieve oma en ik
bof met zo’n lieve schoonmoeder.
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Mam, dankzij jou ben ik blij mezelf te zijn en heb ik haarscherp voor ogen wat
echt belangrijk is in het leven. Dank je wel dat je er altijd voor me bent en me het
beste voorbeeld geeft dat er bestaat. Pap, als de chaos het overneemt ben jij er
om orde op zaken te stellen met een handig schema of tijdsplan. Dank je wel voor
je wijsheid, inzichten en steun. Ankie, ik heb zoveel van jou geleerd en ben zo trots
op jou! Als ik het even niet meer aandurf doe ik gewoon alsof ik Anke ben. Wout
en Steef, dank jullie wel voor jullie gezelligheid en humor.
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Lieve Joost, zonder jouw nuchterheid en steun had ik dit proefschrift nooit kunnen
schrijven. Bedankt dat ik altijd op je kan terugvallen, dat je zo’n lieve vader bent
voor onze kinderen en dat je het altijd van de positieve kant bekijkt. Je bent mijn
rots in de branding en het lukt je altijd weer om me te laten lachen tijdens
moeilijke momenten. Jij bent alles voor mij.
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doerakjes. Dank je wel voor de zonnetjes die jullie zijn.
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