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Het is af ! Hieronder wil ik graag de mensen bedanken die het proefschrift mede mo-
gelijk hebben gemaakt. Zonder jullie bijdrage was het me niet gelukt.

Ten eerste natuurlijk de moeders en kinderen voor jullie deelname aan Generaties². 
Bedankt voor jullie tijd en inzet. Ik ben ontzettend dankbaar dat we jullie mochten 
volgen met het onderzoek en dat jullie de eerste ervaringen met het moederschap met 
ons wilden delen! Daarnaast wil ik mijn dank betuigen aan alle verloskundigen en 
hulpverleners voor het onder de aandacht brengen van Generaties² bij aanstaande 
moeders. We hadden nooit zoveel deelnemers kunnen werven zonder jullie hulp!

Dan mijn promotor en co-promotor, Carlo en Mirjam, bedankt voor jullie begelei-
ding en jullie vertrouwen in mij als promovendus bij Generaties².  Mijn wetenschap-
pelijke ontwikkeling heeft een flinke boost gekend in de afgelopen jaren en daar ben ik 
jullie zeer erkentelijk voor. Carlo, ik heb bewondering voor je kennis en overzicht van 
het pedagogische vakgebied en aanverwante vakgebieden. Je theoretische inzichten, 
ideeën en suggesties brachten me bij de artikelen van dit proefschrift steeds een stap 
verder en tilden de stukken naar een hoger niveau. Mirjam, ik heb veel gehad aan je 
ideeën en je hulp in alle fases van mijn promotie. Als ik vastliep en even niet wist hoe 
ik verder moest, zorgden onze overleg- en brainstormmomenten voor de structuur en 
handvatten om het weer op te pakken. Bedankt voor het delen van je kennis en ideeën. 
Ik hoop dat ik in de toekomst met jullie samen kan blijven werken.

Tevens wil ik de leescommissie graag bedanken voor het lezen en beoordelen van 
mijn proefschrift: Prof. dr. A. C. Huizink, Prof. dr. R. A. Hirasing, Prof. dr. S. M. Bö-
gels, Prof. dr. J. Mesman en dr. L. M. Kroneman. Fijn dat de meesten van u er ook bij 
kunnen zijn bij mijn verdediging. Ik kijk er (met enige spanning) naar uit om met u te 
discussiëren over mijn proefschrift!

En natuurlijk het onderzoeksteam van Generaties². Medepromovendi Marije, 
Juliëtte, Margot, Just, Myrte en Marina: dank voor het meedenken, meeleven en mee-
vieren gedurende de ups en downs van mijn promotietraject. Juliëtte, bedankt voor de 
inhoudelijke discussies, de gezelligheid op de kamer en je nuchtere kijk. Daar heb ik 
veel aan gehad. Just, dank voor de samenwerking aan ons artikel. Salomé, Annabeth, 
Gerdien, Antoine, Karlijn, Nicole, Marieke, Cynthia, Manon, Liesbeth, Kirsten en 
Hana: mede door jullie ondersteuning bleef (en blijft) het onderzoek draaiende. Jullie 
zijn geweldig! Een speciaal woord van dank wil ik richten aan Salomé. Het was heel 
prettig om dataverzamelingstaken (en meer) met een gerust gevoel aan je te kunnen 
overdragen toen ik écht moest beginnen met schrijven. Daarnaast wil ik ook alle 
masterstudenten bedanken die met zoveel enthousiasme hebben meegewerkt aan 
Generaties². NW
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Aan alle collega’s van de afdeling Ontwikkelingspedagogiek: dank voor jullie inter-
esse en betrokkenheid! Dankzij jullie heb ik het vanaf het begin erg naar mijn zin 
gehad op de afdeling. Specifiek aan Agnes en Marleen: jullie statistische kennis en 
kunde was voor mij zeer waardevol. Bedankt voor de fijne samenwerking.

In het bijzonder wil ik Marije, Mathilde, Marieke en Sanne Dekker noemen. Het 
was en is nog steeds heel fijn om zulke goede collega’s te hebben met wie je meer 
dan alleen werk kunt delen. Onze gezellige borrels, etentjes, koffie-momenten en 
filmavonden hebben me de nodige afleiding bezorgd en hopelijk blijven ze dit nog 
lang doen! Daarnaast ook dank aan Sanne Hissel voor het bespreken van de nodige 
dataverzamelingsperikelen samen met Mathilde en Marieke.

Marije, jou wil ik graag ook apart bedanken. Als collega én vriendin kunnen we 
het over werkelijk alles hebben. We hebben de afgelopen jaren veel samen gedaan: 
naar congres, op vakantie, in de trein, maar natuurlijk ook gewoon werken. Wat ben 
ik blij dat jij als paranimf naast me staat bij mijn promotie. Het geeft me nu al een 
rustiger gevoel! Dank je voor onze vriendschap en je steun, door dik en dun. Eva, als 
zussen hebben wij samen veel gedeeld en daarom vind ik het mooi en vertrouwd dat jij 
ook aan mijn zijde zult staan als paranimf. Ondanks drukke agenda’s weten we elkaar 
altijd op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn. Ik vind het fijn dat je altijd 
geïnteresseerd bent en dat we moeten lachen om dingen die we in elkaar herkennen. 
Ik kan me geen betere zus wensen, dank je wel! 

Lieve papa en mama, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde en dat jullie er 
altijd voor me zijn. Jullie hebben me (vanaf dat ik klein was) gezegd: “Je best doen 
is goed genoeg”. Deze uitspraak heeft me gesterkt om in tijden van stress toch mijn 
vertrouwen (self-efficacy!) te behouden. Ik vind het fijn dat jullie de afgelopen jaren zo 
betrokken zijn geweest en me altijd helpen bij de nodige transities in mijn leven. Jullie 
hebben mij de basis gegeven om dit alles te kunnen doen.  

Aan al mijn andere lieve vrienden, vriendinnen en familie: helaas kan ik jullie niet 
allemaal afzonderlijk bedanken, maar ik voel mij bijzonder gesteund met zo’n groep 
mensen om me heen. De gezelligheid en daarnaast ook jullie begrip gedurende mijn 
promotietraject, waren heel belangrijk voor mij. Toch nog even kort: Lieve Dayenne, 
super bedankt. Zonder jou had ik de weekends werken in het studiecentrum niet over-
leefd! Maartje, wat ben ik blij met onze lange, goede vriendschap. Ex-roomies, Bikkels 
en studievriendinnen, dank voor jullie altijd luisterend oor. 

Lieve Matthijs, jouw liefde, hulp en steun zijn voor mij van onschatbare waarde. 
Dank je voor je nuchterheid en kalmte, ook al leek het soms niet meteen te helpen. 
Dank je voor het meelezen en meedenken. Dank je voor al je vertrouwen in mij, áltijd. 
Verder is niet in woorden uit te drukken wat jij voor mij betekent.






