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Dankwoord



Ik kan mij nog goed herinneren dat ik na het behalen van mijn MAVO diploma dacht: ‘zou ik 
meer dan dit kunnen, gewoon een heel klein stapje?’ Het was een hele spannende en voorzichtige 
ingeving die ervoor zorgde dat ik de stoute schoenen aantrok en mij aanmeldde voor de Havo-
sprint. Dit bleek een eerste stap in de vele stappen die zouden volgen, waarin ik iedere keer 
na afronding weer voorzichtig dacht: ‘zou ik een klein stapje meer kunnen’? Pas toen ik bij 
de opleiding psychologie terechtkwam wist ik dat ik mijn beroep had gevonden. Ook in dit 
beroepsveld zouden meerdere stappen volgen, waaronder deze grote stap van mijn promotie. 
Graag wil ik verschillende mensen bedanken die een rol hebben gespeeld in het proces van 
promoveren.

Toen ik als masterthese student begon bij ‘Doorbreek het ritme van depressie’ en veel in contact 
was met de deelnemers van de onderzoeken, was ik onder de indruk van de verhalen van de 
deelnemers en de ziektelast die gepaard gaat met deze stoornis die voor veel mensen terugkerend 
van aard is. Tegelijkertijd realiseerde ik mij hoeveel mensen je kunt bereiken met een dergelijk 
cliëntgericht onderzoek. Boven alles wil ik alle deelnemers van de onderzoeken bedanken voor 
hun deelname en investering in de onderzoeken. Ook de therapeuten die de preventieve cognitieve 
therapie hebben uitgevoerd en de GGZ instellingen, apotheken, huisartspraktijken, bedrijfsartsen, 
UPPER (Universiteit Utrecht), de Depressie Vereniging en het Trimbos Instituut wil ik van harte 
bedanken voor hun bijdrage. De masterstudenten, honours studenten, toegevoegd docenten, 
vrijwilligers en onderzoeksmedewerkers wil ik bedanken voor hun bijdrage aan de werving, 
afname van de interviews en data klussen. De promovendi die van begin af aan betrokken zijn 
geweest bij de onderzoeken: Gerard, Gemma en Hermien. Wat een werk hebben jullie verzet 
binnen deze studies. Dank voor de prettige samenwerking. Gerard: dank voor de kansen die je 
mij hebt gegeven zodat ik kon doorgroeien van masterthesestudent naar onderzoeksmedewerker 
en daarmee uiteindelijk naar promovenda. Ook de promovenda die in een later stadium betrokken 
was bij het onderzoek: Christien, bedankt voor de samenwerking.

Uiteraard wil ik Claudi en Huib, mijn promotiecommissie, bedanken. Jullie bevlogenheid en 
enthousiasme waren aanstekelijk en inspirerend. Ik vind dat we een mooie klik hebben met zijn 
drieën. Claudi, van begin af aan heb ik bewondering gehad voor de manier waarop je onderzoek 
en praktijk met elkaar verbindt. En de hoeveelheid verschillende projecten waar je aan werkt maar 
dat er tegelijkertijd altijd ruimte is voor gezelligheid en grapjes (bijvoorbeeld: ‘Nicola, er is iets 
misgegaan en alles moet opnieuw’ en vervolgens ‘Nee hoor, grapje’). Ik denk regelmatig terug aan 
de momenten waarop we met elkaar belden en eigenlijk al lang klaar waren met onze bespreking, 
maar toch gedeeltelijk in stilte verder werkten zonder op te hangen, gewoon omdat het gezellig 
was. Ik bewonder jouw uithoudingsvermogen bij deze twee gerandomiseerde trials, waarin je 
elke keer weer het team wist te motiveren om door te zetten om bijvoorbeeld weer een nieuwe 
wervingsronde te starten om zo uiteindelijk de studies met goed gevolg af te ronden. Bedankt voor 
de kansen die je mij hebt gegeven. Onder jouw leiding heb ik geleerd dat ik veel meer kan dan ik 
dacht en heb ik mij kunnen ontwikkelen als onderzoeker. Huib, onze eerste ontmoeting staat mij 
nog goed bij. Ik was, dacht ik, bijna klaar met mijn eerste artikel toen ik met jou in gesprek ging 
en ik na jouw feedback nog lang niet klaar bleek te zijn. Na een aantal wanhopige momenten ben 
ik toch weer aan de slag gegaan met het artikel en heb ik geleerd mezelf in te dammen (niet teveel 
willen in een artikel). Ik heb veel van jou geleerd over het schrijven van stukken en daarin een 
logische opbouw vinden en natuurlijk over de methodologische kant van onderzoek doen en alles 
wat er komt kijken bij het uitvoeren en analyseren van gerandomiseerde trials. Ik heb genoten 
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van de gezelligheid tijdens onze bijeenkomsten en van de levendige discussies over specifieke 
methodologische keuzes (bijvoorbeeld het gebruik van multipele imputaties, van wat intention-
to-treat nou werkelijk is). Onze gesprekken inspireerden mij als onderzoeker en gaven mij op 
subtiele wijze zelfvertrouwen in deze rol.

Bas, mijn lieve man, we hebben elkaar ontmoet in de psychologie en we hebben een deel 
van onze studieloopbaan samen opgetrokken. Je had al vrij snel door dat ik mijn imperfecties op 
het gebied van fundamenteel basale rekenvaardigheden probeerde te verdoezelen en vond het 
fantastisch om mij hiermee te pesten. Gelukkig compenseerde ik dit weer door het consequent 
behalen van hogere cijfers dan jij. Ik heb genoten van het samen leren, de competitie, maar ook 
de compensatie waarin we genoten van de vrije tijd die we hadden met leuke feestjes en lekkere 
etentjes. Ik zie nog voor me dat we in de tentamenhal naast elkaar stonden; ik strak van de 
zenuwen, zelfs tijdens het laatste tentamen nog; jij alsof je op het punt stond om in slaap te vallen. 
Ik ben blij dat jij op sommige gebieden zo anders bent dan ik en daarmee ook in de ups en downs 
van het promoveren een tegenwicht kon bieden. Laten we nu onze gedeelde palliatieve coping 
weer verder uitbreiden.

Johanna, zus van mij, je weet dat ik zonder jou de stap naar de Havo-sprint waarschijnlijk 
niet zou hebben gezet. Je motiveerde mij en sprak mij moed in om deze stap ook daadwerkelijk 
te zetten. Ook in de jaren die volgden heb je iedere stap met mij meegeleefd en meegevierd. Zo 
reisde je onlangs drie uur heen en drie uur terug met een enorme ballon in jouw hand met trotse 
teksten, om mij te verrassen tijdens een diner en te vieren dat ik mijn proefschrift had ingediend. 
Los van het feit dat dat natuurlijk niet helemaal goed snik is, symboliseert het jouw betrokkenheid 
in dit proces. Je bent de beste zus die ik mij kan wensen. Michiel, dank voor jouw hulp met 
die verschrikkelijke tabellen! Het is een mirakel hoe snel jij de problemen oploste waar ik nu 
waarschijnlijk nog steeds mee bezig zou zijn als jij mij niet had geholpen. Ik raad hierbij iedereen 
aan om contact op te nemen met Michiel als er problemen zijn met tabellen. Anton en Magdalena, 
ouders van mij, jullie hebben mij altijd vrijgelaten in de keuzes die ik maakte. Soms met angst en 
beven maar altijd ergens met het vertrouwen dat het wel goed zou komen. Anton, de wandelingen 
die we hebben gemaakt waarin we bespraken wat ik nou echt wilde als we ‘irri’ aan de kant 
zetten, waren waardevol en helpend. Magdalena, de warmte, gezelligheid en fijne gesprekken die 
we hebben gevoerd zorgden voor een tegenwicht in tijden die best spannend konden zijn. Ook 
mijn schoonfamilie wil ik bedanken voor de vele avonden die we in de afgelopen jaren hebben 
doorgebracht met spelletjes, lekker eten, drankjes en gezelligheid.

Mijn lieve vrienden die mij meer dan een decennium (sommigen zelfs meerdere decennia) 
kennen: Sara, Anton, Dieuwke en Louise. Het was soms alsof ik Chinees sprak over mijn promotie 
maar ik ben bevoorrecht dat ik jullie in mijn leven heb en de mooie en lastigere momenten 
met jullie heb mogen delen. Ook de meiden met wie ik later bevriend ben geraakt die meer 
in de materie zitten: lieve Laura, Elise, Leonie en Nienke, wat was het fijn om jullie om mij 
heen te hebben tijdens dit proces. Onze etentjes waarin we Onderzoeks Dilemma’s bespraken, 
successen vierden en het ook konden hebben over alles behalve onderzoek. Op nog vele etentjes 
en gezellige momenten! Leonie en Nienke: onze tijd als kamergenootjes heb ik erg gewaardeerd 
met daarin onze thee-wc combinaties, dagelijkse gesprekken, sportmomenten en nog vele andere 
momenten. Elise en Nienke: dank voor jullie hulp bij het klaarmaken van de dozen voor de data 
opslag. Mocht er in de toekomst nog een rotklus zijn die geklaard moet worden, dan weten jullie 
mij te vinden. Laura, Elise en Leonie, dank dat jullie mijn paranimfen willen zijn! 
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Op de afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie heb ik mij van 
begin af aan thuis gevoeld. Wat een leuke, betrokken, gedreven en gezellige afdeling! Mijn dank 
aan de collega’s van de afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie voor 
de fijne sfeer en mooie samenwerking. Ook dank dat ik gebruik mocht maken van de expertise 
van anderen als het ging om bijvoorbeeld onderwerpen als multipele imputatie (Mark Huisman), 
het maken van syntaxen (Bert), beveiliging en apparatuur (Pieter) of specifieke scripts voor R 
(Mark Span). En natuurlijk de portiers, waaronder Hendry die mij altijd zo vrolijk begroette.

Ook alle co-auteurs wil ik bedanken voor de prettige samenwerking.
Tijdens de afrondende fase van mijn promotie ben ik gestart met de GZ-opleiding. Ik wil 

mijn nieuwe (en straks alweer oude) veteranen en geüniformeerden team bij het traumacentrum 
Beilen van GGZ Drenthe bedanken voor hun warme onthaal en betrokkenheid. Wat een fijne en 
inspirerende omgeving om de laatste fase van mijn proefschrift door te brengen. Ook de GZ-
groep dank voor de leuke, gedreven maar ook gezellige sfeer. Op vele glazen champagne op 
ongepaste momenten.

Prof. dr. Nauta, prof. dr. Bouman en prof. dr. Spijker, leden van de leescommissie, bedankt 
voor het beoordelen van dit proefschrift.
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