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Bedankt!
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Dankwoord

Almaandenroepikdatik“mijnproefschriftaanhetafmakenben”,nuisdatdaneindelijk
ookechtbijnazover.Eenbijzondermomentvoorhetlaatstebijzonderestukjevanditboekje.
Zoals mijn oma altijd zei: “alles heeft een einde, maar een worst wel twee”. Nu is een
proefschriftnatuurlijkgeenworst,maardevergelijkinglooptnietvolledigmank:delaatste
pagina’s van een proefschrift worden vaak als eerste gelezen. Omdat ze zo belangrijk zijn.
Eenpromotietrajectblijfteenteamprestatie.Enzonderhetheleteamvancollega’s,familieen
vriend(inn)endatommijheenstondwasditboekjenooitafgekomen.Vergelijkhetmeteen
vissen:eenvisalleenkomtnietver,maarineenschoolkunnenzeoceanenoversteken,mits
zenietallemaalteeigenwijszijn.
Mijn promotietraject was ook een echte leerschool. Als student tijdens mijn
wetenschappelijke stage werd ik in het diepe gegooid: twee studies tegelijk. Dit is alleen
gelukt doordat er vanaf het begin al zoveel mensen met mij mee zwommen en mij
geïnspireerdhebbenomverdertegaan.
Allereerst mijn begeleiders Jaap Korf, Peter de Jonge, Fokko Bosker en Ido Kema. Jaap,
dankzijjouenjecreativiteitbenikditprojectgestart.Jouwideeënmachinewasnoglangniet
uitgeput,enjewaswelinvooreen“lollig”onderzoekje.Alseenechteteamspelerhebjemet
incontactgebrachtmetPeter,Ido,Fokkoennogveelmeermensendiemijkondenhelpen
opmijnweg.Enalsdiehetookallemaalnietmeerwisten,kwamikweerterugbijjouvoor
een nieuwe creatieve draai! Peter, ik vond het heel prettig met je samen te werken door je
betrokkenheid, de rust en vertrouwen die je uitstraalt. Doordat je altijd overal
mogelijkheden in zag bleef ik er ook in geloven dat alles goed zou komen. Je meest
gebruikteuitspraak:“Goh,datiseenleuk/interessant/mooiresultaat”,ookalkwamikvoor
dederdekeerbijjemeteenberekeningdieneteenbeetjeandersuitpakte!Ido,bedanktvoor
alle inspirerende bijeenkomsten. Elke keer als ik bij jou vandaan kwam was ik weer een
beetje enthousiaster over mijn onderzoek en zat mijn hoofd weer vol ideeën en nieuwe
onderzoeksvragen,veelteveelomindekortetijddieikhadaantepakken.Dankzijjouheb
ikheelveelgeleerdoverderolvantryptofaanindeevolutieenhetbelangvantryptofaanbij
devoortplantingvanvissen.Fokko,bedanktvooraljehulpenbetrokkenheid.Hetwaserg
prettigommetjousamentewerken:Urenlangschavenaanartikelenofeenheledagratten
opereren. Dank ook al je “colleges” over serotonine receptoren, SSRI’s en tips over goede
wijnen!
Naastdezemensenzijnernogveelmeermensendieikgraagwilbedankenvoorallehulp
en praktische ondersteuning tijdens mijn onderzoek. Nu ik er over nadenk besef ik pas
hoeveeldaterzijngeweest.InhetUMCGopbijnaelkeverdiepingvanhethelegebouwvan
de Psychiatrie, maar ook daarbuiten bij de Medische Oncologie, Laboratoriumcentrum, de
Epidemiologie,enzelfsdeafdelingPsychiatrievanhetErasmusMC.Zonderjulliezoudit
boekjeernooitgekomenzijn!Hetisonmogelijkomiedereenhierpersoonlijktenoemen,een
aantal zal ik er wel uitlichten, maar ook iedereen die hier niet expliciet genoemd staat:
ontzettenbedanktvooraljulliehulp,inzetengezelligheid!
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Allereerst de collega’s van de biologische psychiatrie: Folkert, Rikje, Tineke, Kor en Petra,
zonder jullie fantastische hulp had ik al het labwerk nooit kunnen doen! Folkert, dankzij
jouweetiknuhoejeeenratnummert(metwatervastestiftopzijnstaart)ofterugvindtin
het donker (het licht aandoen). Rikje: jij was, samen met Tineke, de spil achter het
lymfocytenonderzoek, samen met Jaap hebben jullie een zeer vernieuwende methode
opgezet.Kirsten:zelftoeniedereenomjeheenverhuisdebleefjijopde7e,hetwasfijnomte
wetendatikaltijdevenbijjelangskonlopenomtekletsen.Nubenjeookbijnaklaar,heel
veelpleziermetjenieuwebaan!DirkenChristel:vraagbakenvoordemeestuiteenlopende
vragen die ooit heb gehad. Anatoliy: bedankt voor de hulp tijdens het submitten van de
artikelen. Marieke: een speciaal woord van dank voor jou als technische engel, zonder jou
warendestartleproevenenhetcitalopramstuknooitgelukt!PieterenCharmaine:bedankt
voor het corrigeren van mijn manuscripten op Engels taalgebruik. Hans Ormel, Tineke
Oldehinkel, Harriette Riese en alle anderen van het ICPE: bedankt voor alle insirerende
bijeenkomsten.Ookalleanderecollega’svande7e,6een5e:bedanktvoordegezelligetijden
tijdensbijvoorbeelddekoffie(of:inmijngevalthee)pauzes.
Ook in de psychiatrische kliniek hebben veel mensen zich ingezet voor mij en mijn
onderzoek. Allereerst natuurlijk de patiënten zelf en de (oude) afdelingen P4a, P4b en de
dagbehandeling. Verder: Willem Nolen, HarmJan Pot en alle artsassistenten van de
afdelingen: bedankt voor jullie hulp om patiënten te includeren en ons te trainen in het
houdenvanHamiltoninterviews.JanenCorabedanktvoorjullieinzetomallepatiëntente
zien.
Veelstudiesinditproefschriftzijnuitgevoerdophetraakvlakvanverschillendedisciplines.
Samenwerkenisnietaltijdmakkelijk,maaralsdesamenwerkingluktzijnderesultatenvaak
extra mooi. Ik ben de mensen bij de Medische Oncologie en het Laboratoriumcentrum
daarom enorm dankbaar voor de bereidheid om met mij samen te werken. Jim Boon en
Sacha Russo, jullie hadden dit pad vanuit de psychiatrie al een beetje voor mij gebaand.
Dankzijdegesprekkenmetjulliehebikveelgeleerdoverdepsychiatrischeproblemenvan
mensenmeteentryptofaantekortendanvoornamelijkpatiëntenmeteencarcinoïdtumor.
LiesbethdeVries,bedanktvoorjebetrokkenheidenhetmeedenkenendebereidheidomje
intezettenvoorditonderzoek.AnoukvanderHorst,JannekeDijckeniedereenophetlab
“bijzondere bepalingen”: bedankt voor alle tryptofaan, cortisol en genpolymorfisme
bepalingen.MargreetPietersenSophieBunskoekbedanktvoorjulliehulpbijhetuitvoeren
vandestudie.Enbovenalbenikallepatiëntenenhunpartnersdiemeehebbengedaanaan
deverschillendestudieszeererkentelijk.
OokinRotterdamwerdonderzoekgedaannaarlaagtryptofaan.ArthurvanGool,Marjolein
BanninkenDurkFekkesbedanktdatikjulliedatahebmogengebruiken.
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Op het moment dat ik begon met mijn promotietraject was ik niet bepaald een held in
statistiek.MetdehulpvanPeterdeJonge,HuibBurger,WendyPostenniettevergetenhet
fantastischeboekvanAndyFieldweetiknuinmiddelshoeeenrepeatedmeasuresANOVA
in elkaar zit en hoe ik een mixed model of factor analyse uitvoer in SPSS. Mijn dank
hiervoor!
Dannogeenaantalmensendieikspeciaalwilbedanken:JacquelineenMargo,hetwasheel
erg fijn dat jullie zo hebben meegeleefd. Bedankt voor de gezelligheid, jullie enorme
betrokkenheid en alle hulp! Dan alle studenten die meegeholpen hebben aan een of
meerdere hoofdstukken in dit boekje (in volgorde van opkomst): Kirsten, Edwin, Kitty,
Joost, Willem, Lotte, Peter, Evelien en Paul. Jullie hebben tijdens jullie stages heel veel
belangrijkwerkgedaanenbijgedragenaandesfeerophetlab!
Bennard,medeMD/PhDerensindsdag1samenopeenkamer!Elkedagkoffiedrinkenen
onszelfheelzieligvindenalsLeafaanheteindvandedagweeropderadiogedraaidwerd.
Hetwaseenstukmindergezelligoponzekamertoenjijvervroegdaanjecoschappenbegon
(omdat ik jouw plek waarschijnlijk heb ingepikt: sorry!). Ik heb hard gelachen om je SPSS
allergie, en het was erg fijn om al mijn domme vragen eerst aan jou te kunnen stellen. De
wijnboerderijeninZuidAfrikawareneenmooihoogtepuntvanonzeMD/PhDperiode.Nu
benjijookbijnaklaar:gefeliciteerdmetjeopleidingsplekpsychiatrie!Ikbenheelblijdatje
alsafsluitingvandezeperiodemijnparanimfwiltzijn.
Als MD/PhD student combineer je promotieonderzoek met coschappen. Door de
afwisseling van coschappen en onderzoek werd en bleef ik enthousiast voor zowel de
kliniekalsdewetenschap.DittrajectwasindezevormnietmogelijkgeweestzonderdeJSM
werkgroependemedewerkingvanReintHuizinga.HarrieKampingaenHenkjanVerkade:
bedanktdatjulliemijopditspoorhebbengezet.Naastalle“wetenschappers”wilikookeen
aantalmensenuitdekliniekbedankenvoordeafgelopenjaren.Allereerstalleartsendiemij
de afgelopen jaren hebben geleerd dokter te worden en mij gestimuleerd hebben in mijn
keuzes. Hierbij wil ik in het bijzonder bedanken Peter van Hellenberg Hubar (en iedereen
vandehuisartsenpraktijkMathenessestraat)enprof.dr.SidartoBambangOetomo(TU/een
MMC Veldhoven). En uit het Emma Kinderziekenhuis/AMC prof. dr. H.S.A. Heymans,
Mariken Gruppen en Roland Kramer omdat ze mij de mogelijkheid hebben gegeven mijn
keuze coschap op de Tienerafdeling te doen. Ik heb er enorm veel van geleerd! Medeco’s
bedankt voor de leuke tijd tijdens de coschappen en/of later op de dag in de Stadtlander!
Dushi’suitCuraçao:bedanktvoordeenormleuke,leerzameengezelligetijdopCuraçaoen
zekerookdaarnainNederland!
Omdat het MD/PhD programma nog redelijk nieuw was, was het heel fijn ervaringen te
kunnen delen met mede MD/PhDers. Karina, bedankt voor al je gezelligheid en het hele
handboek met tips voor de promotie! Caroline, naast medeMD/PhDers was je ook
huisgenoot op Curaçao, het was heerlijk om af en toe alles van me af te kletsen met een
glaasjerosé!
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Zoals blijkt uit het onderzoek van Christel hebben vrouwen in stressvolle tijden grote
behoefteaansocialesteun.Daarhebbenenormveelmensenaanbijgedragen.Iedereendieik
hier niet noem: heelerg bedankt voor alle gezelligheid! Lieve JC Brisk, sinds oktober 2000
hebbenweveleclubavondenen–uitjesgehad.IkbenalslaatstevertrokkenuitGroningenen
ik vond het daar maar saai zonder jullie! Ik hoop dat we, nu we allemaal uitgezwommen
zijn nog veel gezelligheid samen kunnen hebben. Lieve Pien, dank je wel dat je mijn
paranimfwiltzijn!
Lieve(oud)huisgenootjesvandeNieuweBoteringeinGroningen,PietermaaiopCuracaoen
de Wallen inAmsterdam: bedankt voor de gezelligheid! Het is heerlijk om ’s avonds even
nietalleenmaaraangeneeskundeenserotoninetehoevendenken.Helaaswasikdelaatste
maandeneenbeetjedrukmetmijnproefschrift,deDenkTank,encoschapmaarikblijfinde
buurt wonen. Voor alle DenkTankers: bedankt voor de enorm leuke, hectische, en
inspirerendetijd!Esther,dankjeweldatjeallespatiesuitmijnNederlandsesamenvatting
hebtgehaald!
Ookmijnfamiliewilikgraagbedanken:LieveGerardenJacqueline,gemiddeld24jaarna
jullie promoties sta ik nu ook in deze zaal. Dat hadden jullie toen waarschijnlijk niet
gedacht!Dankvooraljulliesteunenadviezenengoedetipsbijhetschrijvenvandelaatste
hoofdstukkenennatuurlijkheelergbedanktvoordefantastischevoorkant!Caran,omdatje
op vakantie was heb ik deze outfit helaas zonder jouw hulp uit moeten zoeken, ik kom
binnenkort zeker nog wel eens bij je te rade! Linet: enorm bedankt voor het kritsch
meedenken over de layout en lettertypen, en je hulp bij alle ander praktische dingetjes in
Groningen.Opaenoma’s:iksnapdathetafentoenietbijtehoudenwaswaarikallemaal
mee bezig was. Jullie zijn altijd zo geïnteresseerd en ik vind het heel fijn dat jullie hierbij
kunnenzijn!
En last, but not least, lieve Friso, een toverfee op de achterbank van de Saab, of was ons
onderbewusteaanhetwerktijdenshetCISVkamp?Ikweethetniet,maarwatikwelweetis
dat ik het superfijn vind om samen met jou te zijn en dat en je knuffels veel beter helpen
tegenstressdanallebananenenvissenindehelewereld!Opnaarde96;)

Liefs,

Marit
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