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De hulp en steun van familie, vrienden en collega’s waren onmisbaar tijdens het schrij-

ven van dit proefschrift. Een aantal hiervan wil ik graag in het bijzonder bedanken.

Allereerst wil ik mijn promotoren en copromotor bedanken. Catrin, Francien 

en Clasien, veel dank voor de begeleiding en het vertrouwen dat jullie mij hebben 

gegeven. Stuk voor stuk zijn jullie inspirerende onderzoekers waar ik veel van heb 

geleerd. Catrin, ik ben ervan overtuigd dat dit proefschrift niet half zo ‘spannend’ 

was geworden zonder jouw betrokkenheid. Jij hebt me geleerd om out of the box en 

buiten de gebaande paden te denken. Ik ben je zeer dankbaar voor hoe je mij door 

moeilijke momenten hebt gesleept. Francien, zonder jouw passie en vernieuwende 

kijk was er geen AWK geweest. Bedankt voor je doortastendheid, open mind en het 

openen van mijn ogen voor mogelijkheden die ik soms niet zag. Clasien, jij was als 

een rots in de branding door je betrouwbaarheid en consistentie. Tot in de laatste 

schrijfuren heb je me bijgestaan tijdens onmogelijke momenten.

Ook wil ik natuurlijk de rest van het hele AWK-team bedanken. Janet, bedankt 

voor je begrip en de ruimte die je mij hebt gegeven om te kunnen focussen op het 

onderzoek. Carlo, bedankt voor je heldere inzichten en pragmatische kijk op het 

project. Margreet, Kim, Machteld, Annelies, Karlijn en Rosalie: zonder jullie had ik 

het niet gered! Bedankt voor de gezelligheid, koffie-momentjes, steun en vooral de 

humor waarmee we elkaar overeind hielden. Margreet, wat was het fijn om iemand 

erbij te hebben die de klinische praktijk zo goed kent. Kim, jouw komst bij het project 

was een verademing door je scherpe en nuchtere blik. Karlijn en Rosalie, zonder jullie 

inzet hadden we nooit zoveel deelnemers gehad! Een speciaal woord wil ik richten tot 

mijn kamergenootjes van de laatste jaren, Machteld en Annelies. Ik kon altijd bij jullie 

terecht voor wijsheid en het afblazen van stoom. Machteld, mijn maatje vanaf dag 

één. Van jacuzzi’s in Bergen aan Zee tot tripjes naar Friesland, we hebben het allemaal 

samen meegemaakt. Wat was het fijn om met jou in deze rollercoaster te hebben 

gezeten. Annelies, ik had me geen leukere kamergenoot kunnen wensen! Je humor, 

gezelligheid en eerlijkheid waren een onmisbare en welkome afleiding.

Aan alle andere collega’s van de afdeling Ontwikkelingspedagogiek: bedankt voor 

alle gezellige momenten, in het bijzonder denk ik aan de leuke afdelingsuitjes en de 

SRCD. Ik vind het mooi hoe iedereen op deze afdeling altijd bereid is om elkaar te 

helpen, dank daarvoor!

Ook wil ik graag alle hulpverleners bedanken die zich zo hard hebben ingezet om 

ons onderzoek onder de aandacht te brengen van cliënten. In het bijzonder bedank 

ik mijn collega’s van het KJTC. Ik heb bewondering voor het werk dat jullie doen met 

zoveel overtuiging en betrokkenheid. Een kijkje in jullie keuken heeft mij geholpen om 

het onderzoek beter vorm te kunnen geven. Aansluitend wil ik alle ouders en kinderen 

bedanken voor hun deelname aan het onderzoek. Ik ben er zeer dankbaar voor dat 

jullie ons toelieten in de soms zo moeilijke periode in jullie leven.
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Daarnaast wil ik graag de leden van de leescommissie bedanken voor de tijd en 

aandacht die ze aan het lezen en beoordelen van mijn proefschrift hebben besteed. Ik 

kijk ernaar uit met jullie van gedachten te wisselen tijdens de verdediging!

Ten slotte wil ik graag mijn lieve vrienden, vriendinnen en familie bedanken voor 

alle steun, begrip en het geduld dat jullie soms moesten opbrengen. Allereerst mijn 

familie, in het bijzonder mijn ouders, voor hun betrokkenheid, vertrouwen en ver-

mogen tot relativeren. Een speciaal woord wil ik richten tot mijn opa; bedankt je me 

er steeds aan herinnerde hoe bijzonder het was dat ik dit kon doen. Ook mijn lieve 

broertje en zusje, Dylan en Annika, het was fijn omringd te zijn door zulke vrolijke en 

gelukkige kinderen! Dit hielp me er aan herinneren dat er gelukkig ook kinderen zijn 

die onbezorgd kunnen opgroeien. Loes en Emile, wat ontzettend fijn dat jullie mijn 

paranimfen zijn! Jullie waren erbij toen ik mijn eerste stappen zette in de psychologie 

en de wetenschappelijke wereld. Bedankt dat jullie me altijd het gevoel gaven dat ik 

het kon. Floor, Kim en Sanne, bedankt voor alle gezellige etentjes, feestjes en tripjes 

die enorm hebben geholpen om er weer tegenaan te kunnen!

En last but definitely not least; Noah. Zonder al te veel clichés te gebruiken, jij 

was absoluut mijn belangrijkste steun en toeverlaat. Ik vond het heerlijk dat ik zowel 

op inhoudelijk als emotioneel gebied alles met je kon delen. Jouw logica, inzicht en 

kritische blik hebben een grote rol gespeeld in het structureren van mijn gedachten. 

Je wees me er op dat overal een oplossing voor is en hielp me met relativeren, dat 

heeft ontzettend geholpen tijdens stressvolle periodes. Als ik weer eens dreigde een 

kattenopvang te beginnen, wist je me altijd te herinneren aan mijn liefde voor de 

wetenschap. Hopefully one day I can return the favor!


