


         Graag wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit 

proefschrift. Allereerst zijn dat de 2.981 mensen die belangeloos hebben deelgenomen 

aan het NESDA onderzoek. Dankzij jullie hebben wij verder kunnen bouwen aan de 

kennis over de onderlinge relatie tussen depressie/angst en alcoholproblemen. En 

dankzij jullie kan er in de toekomst betere zorg geboden worden aan patiënten die met 

deze problemen te maken krijgen. Mijn dank is groot.

Verder wil ik graag een aantal personen speci"ek noemen. Natuurlijk begin ik daarbij 

met het bedanken van mijn uiterst kundige en veelzijdige promotiekwartet: Brenda 

Penninx, Aartjan Beekman, Wim van den Brink en Nicole Vogelzangs. Brenda, jouw 

kennis van epidemiologisch onderzoek én psychiatrie is fenomenaal. Ik beschouw het 

als een voorrecht dat ik onder jouw vleugels heb mogen groeien en ben je bijzonder 

dankbaar voor de kansen die je me geboden hebt. Aartjan, je klinische blik was een 

welkome aanvulling tijdens onze projectoverleggen en je enthousiasme was aanstekelijk. 

Wim, naast een wandelende encyclopedie van het verslavingsveld was jij voor mij een 

zorgzame en meedenkende mentor. En Nicole, een betere dagelijks begeleider had ik me 

niet kunnen wensen; je bent steengoed, supersnel en ook nog eens heel prettig om mee 

samen te werken. Kortom, beste (co)promotoren, bedankt voor jullie steun en alles wat 

ik van jullie heb mogen leren! 

Ook wil ik graag alle co-auteurs bedanken voor hun waardevolle input. In het bijzonder 

denk ik dan aan de overige leden van onze projectgroep: Jan Smit en Dick Veltman. 

Deborah Hasin, thank you for having me at your group at Columbia University in New 

York. In several ways, this four-month research visit has been a personal milestone. 

Not only did I fall in love with the city that never sleeps, but I also got infected with 

the joy of conducting research. Ook wil ik mijn stagiaires bedanken: Lousanne, Anouk 

en Kerstin, ik heb veel plezier beleefd aan het begeleiden van jullie. Alle leden van de 

beoordelingscommissie wil ik bedanken voor de tijd en moeite die zij hebben gestoken 

in het lezen van mijn proefschrift. Met lichte zenuwen en groot plezier kijk ik uit naar de 

stoeipartij die we 6 juli op het programma hebben staan.

Ook dank ik alle medewerkers van NESDA in Amsterdam, Leiden en Groningen. In het 

bijzonder denk ik dan aan Marissa, Reen, Suzie, Anna W, Tim en het Ho-team. Niet alleen 

hebben jullie een prachtige studie opgezet, maar jullie weten deze ook nog eens na zes 

vette jaren glansrijk draaiende te houden. Hulde!

En dan mijn collega-AIO/postdocs op de AJE, de VU en zelfs verder: Adrie, Annelies, 

Annemarie, Barbara, Bianca, Carmilla, Didi, Dóra, Femke, Gerard, Hester, Ilse, Inger, Jenneke, 

Jenny, Josine (x2), Lianne, Lenka, Marloes, Merijn, Nicole, Nienke (x2), Rick, Rosa, Saskia, 

Sophie, Stella, Wouter, Yuri en Zsuzsika. Ik heb het getro&en met jullie! Naast het feit dat 

ik veel van jullie heb kunnen leren, vond ik in jullie ook een groep van gelijkgestemden 

die het, net als ik, waardeerde om op het 15-jarig jubileum van de Bonuskaart of de 44ste 

verjaardag van Celine Dion te klinken. 



Lieve vrienden en (schoon-)familie, jullie zijn de slagroom op mijn taart, en zoveel, zoveel 

meer. Berber, Brechtje, Hasse, Hilde, Jurre, Luus, Magda en Peerke: dank voor alles. Lieve 

Nives, op je wolk tussen de orang-oetans, jij zei het al: wat we voor elkaar waren zijn we 

nog altijd. En dan het knotsgekke nest waaruit ik kom. Wim, Anja en Jimmy, dank voor 

jullie liefde, eigenheid, grollen en streken en het ietwat afwijkende taalgebruik. Ik ben 

dol op jullie!

Tja, mijn paranimfen. Annemarie, op de verjaardag van mijn eerste promotiejaar kreeg 

ik jou cadeau als nieuwste collega en kamergenoot. Ik was gelijk verkocht en weet het 

zeker: in de komende jaren ga jij er niet alleen met de Nobelprijs vandoor, maar win 

je ook de Pulitzer-prijs en Cameretten. Peerke, wij begonnen al op de rolschaats en 

via tompoeszaterdagen, fado’s en kloosterbiertjes, heb ik je zien ontpoppen tot een 

begenadigd theatermaakster en wat-al-niet-meer. Maar bovenal ben je al jarenlang mijn 

liefste vriendin. Leukste paranim*es, wat ben ik er trots op dat jullie naast me staan!

Tot slot, allerliefste Maarten, dankjewel voor de bakken lol, leuks en liefs die we samen 

beleven.




