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DANKWOORD

Dit proefschrift is tot stand gekomen dankzij de hulp van velen. Hoewel ik niet verwacht

dat ik op deze pagina’s volledig recht zal kunnen doen aan de enorme steun en inzet van

iedereen bij het volbrengen van dit project, wil ik toch een aantal van jullie hier bedanken.

In de eerste plaats was dit onderzoek niet mogelijk geweest zonder de vele 

patiënten die aan dit project hebben deelgenomen. Allen wil ik hartelijk danken voor de

tijd en het geduld waarmee zij de veelheid aan vragenlijsten en testen hebben ingevuld.

Dankzij het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld tijdens de interviews, ben ik in staat

geweest invulling te geven aan het belang van dit onderzoek.

Graag wil ik Prof. Dr. P.T. Cohen-Kettenis, mijn promotor, bedanken. Beste Peggy,

dankjewel voor alle mogelijkheden die je mij hebt geboden om mijn ambities en 

noodzakelijke leerdoelen op het gebied van onderzoek en patiëntenzorg te realiseren. Het

zijn er vele geweest! Je steun en daadwerkelijke inzet als begeleider van mijn promotie-

onderzoek zijn onmisbaar geweest in het behalen van deze mijlpaal. Jouw oog voor detail

en voor de veelzijdige aspecten van zowel wetenschappelijk onderzoek als klinische zorg,

hebben mijn ontwikkeling op deze gebieden altijd weten te prikkelen, ook wanneer ik

moeite had te blijven vertrouwen op de haalbaarheid van dit enorme project, geheten

“promotie”. Ik kan terugkijken op een vruchtbare en plezierige samenwerking.

Mijn co-promotor, Dr. S.H.M. van Goozen, ben ik ook veel dank verschuldigd.

Beste Steef, de openheid waarmee jij jouw persoonlijke visie op dit onderzoek hebt

gedeeld, heeft voor mij vitaliserend gewerkt. Juist wanneer in de afrondende fase de 

tijdsdruk hoog opliep, wist jij mij met een oppepper te stimuleren en te doen focussen 

op “mijn” project en op wat het onderzoek voor mij betekent.

Prof. Dr. H. van Engeland. Beste Herman, jou wil ik bedanken voor het feit dat je

mij, als hoofd van de afdeling Kinder-en Jeugdpsychiatrie, in de gelegenheid hebt gesteld

om op dit onderzoek te promoveren. Al ben je niet een van mijn promotoren geweest, als

eerste promotor van Nicolle heb ik ook indirect je steun mogen ontvangen. Toen ik hoorde

hoe jij haar een hart onder de riem stak bij de vele beslissingsmomenten van de 

promotie, heeft jouw relativeringsvermogen van deze spannende periode ook mij bereikt.

Vanuit Amsterdam heb ik eveneens veel hulp gekregen. Allereerst is dank aan

Prof. Dr. L.J.G. Gooren op zijn plaats voor de toegang tot de patiënten. Beste Jos en

“moeders” Wil Harmsen, jullie inzet en toewijding, voor de patiënten maar ook voor mij

en andere onderzoekers, is ongekend. De vriendelijke en gemoedelijke werksfeer die voor

jullie kennelijk samengaat met de hoge productie die jullie leveren, doet mij ook nu weer

glimlachen. Bram Kuiper en Anton Verschoor wil ik vooral bedanken voor hun bijdrage

aan de opzet van dit onderzoek. Erik Giltay, dankjewel voor je hulp bij de verzameling van

“harde” data. Beste Leo Cohen, ik ben je zeer erkentelijk voor je inzet en je samenwerking

aan het Rorschach-onderzoek. Alle behandelaars van de betrokken transseksuelen

bedank ik hierbij voor hun vakkundigheid en bijdrage aan dit onderzoek.

Terug in Utrecht wil ik de stagiaires bedanken voor hun hulp met de data-invoer

en de uitvoer van veel andere onderzoeksklussen. Heddeke Snoek, dank voor je 

enthousiasme en betrouwbaarheid bij dit project. Met jou destijds aan mijn zij werd 

mijn werklast echt verlicht. Inmiddels ga je zelf bijna promoveren! Judith Timp, ook jou

wil ik hartelijk danken voor je waardevolle bijdrage en al het geklaarde werk.

Ditte Slabbekoorn is mij vaak tot steun geweest in het hanteren van de soms zeer

stressvolle combinatie van promotie-onderzoek en opleiding tot psychotherapeut. Jij hebt je

promotie eveneens via deze weg aan den lijve ondervonden. Al zouden we beiden wellicht

voor een minder gecompliceerde weg hebben gekozen, mede dankzij je luisterend oor en

je bemoedigende woorden is het mij gelukt deze weg te blijven bewandelen.

Speciale dank is voor mijn leertherapeut Anneke Destrée. Dankzij onze sessies

bleef ik vertrouwen op mijn kracht.

Een aantal AIO’s met wie het contact intensiever is geweest dan met anderen, wil

ik ook bedanken. Marjo Zonnevylle, dank voor je bereidheid om altijd even stil te staan bij

de perikelen van mijn onderzoek. Celina Cohen en Cornelieke van de Beek, ook jullie

bedankt voor het contact. Nicolle van de Wiel, jij bent mij -gelukkig- steeds een paar 

stappen voorgegaan in het proces van promoveren. Dank voor de vele keren dat ik een

beroep mocht doen op je ervaringsdeskundigheid.

Alle andere research en klinische collega’s die het mij, met hun betrokkenheid en

begrip, mogelijk hebben gemaakt om de promotie in combinatie met mijn RINO opleiding

te realiseren, wil ik bij deze van harte bedanken.

Het stafsecretariaat: in mijn beginjaren op de afdeling klonk regelmatig het schater

gelach van Anita Bos en Hannemieke Haisma. Anita is al een tijdje weg, maar herinneringen

aan dit duo en Hannemieke’s blijvende hartelijkheid dragen bij tot een plezierige werksfeer.

Ook Joke van Katwijk (inmiddels ook vertrokken), Margreet van Eck en Irene de Jonge: ik
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waardeer jullie praktische hulp en getoonde sympathie.

Edwin Martens ben ik zeer erkentelijk voor zijn vakkundige begeleiding van veel

meer statistische vraagstukken dan waar ik hem aanvankelijk voor benaderde.

Privé wil ik in het bijzonder mijn moeder bedanken. Mama, dat je mij emotioneel

onvoorwaardelijk steunt, mag ik al regelmatig ervaren. Dat ik dankzij jouw daadkracht en

speelse verzorging van Micky dit project heb kunnen voltooien, verblijdt mij nog steeds.

Fijn dat je mijn moeder bent, en wat een mazzel dat Micky jou als oma heeft.

Op deze plaats wil ik mijn vader bedanken: voor al wat je voor mij betekent papa,

en voor wie ik ben geworden. En Mike, fijn dat je in wezen altijd nabij bent. 

Gerdy, wat leuk dat je mijn paranimf wilde zijn. Ik wist dat je deze taak als geen

ander kon vervullen. Als trouw lid van mijn familie weet ik hoe sterk jouw praktische 

aanpak zelfs ingewikkelde problemen in perspectief kan plaatsen. Dat had ik nodig!

Nienke, zonder jou was dit boekje er letterlijk niet geweest. In ieder geval niet nu,

en niet zo. Ik vond het gezellig om samen aan de lay-out te werken en een verademing om

op je deskundigheid te kunnen vertrouwen. Fijn dat je mijn paranimf wilde zijn. Met jouw

creatieve hand begon het boekje meer “van mij” te voelen.

Erika, jou wil ik hartelijk bedanken voor je betrokkenheid en je artistieke talenten

in het aandragen van ideeën voor de cover. En vooral ook voor je blijvende vriendschap,

ondanks mijn drukke leven van de afgelopen jaren.

Sandra, ook jij bedankt voor je hulp, omdat ik op de valreep een beroep op je kon

doen. Ik zie je meer als mijn zusje, dan als mijn nicht. 

En alsof ik nog niet genoeg gezegend ben, zijn daar ook nog mijn broers: Wally,

Peter en Danny. Ook andere familie en vrienden, bij wie ik warm wordt ontvangen na zo

lang zo weinig te zijn geweest, dank voor al jullie steun en begrip.

Micky, meisje, zo heerlijk om in alle haast op de vroege morgen naar het werk,

weer steentjes uit de tuin in mijn schoen te vinden. Weg is de spanning en terug in de 

realiteit van alle dag. Zo klein en onwetend als je bent, zo wijs wanneer het op de echt

belangrijke dingen van het leven aankomt.

Aldert, woorden kunnen niet uitdrukken wat ik voor je voel en hoe dankbaar ik 

jou ben voor je voortdurende inzet, je geduld en je vertrouwen. En waar zou ik zijn 

zonder jouw humor in deze “denderende trein” van promoveren? Hard op zoek naar jou!

Wat een geluk te weten, dat jij weet hoe blij ik met je ben.
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