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Aan het eind van een lang traject en vele pagina’s proefschrift volgt nu meest gelezen 
gedeelte: het dankwoord! Na een ogenschijnlijk onschuldige vraag naar interessante 
onderwerpen voor het referaat tijdens mijn afstudeerstage bij Visio in 2005, volgde een 
lange tijd ideeën uitwerken en subsidie zoeken, en uiteindelijk ging het huidige onderzoek 
in de zomer van 2009 van start. De afgelopen jaren waren spannend, inspirerend, 
leerzaam en soms ook langdradig, maar boven alles goed om op terug te kijken. Hieronder 
wil ik de belangrijkste mensen bedanken die het slagen van het project mogelijk hebben 
gemaakt en die me gesteund en aangemoedigd hebben. 
 
Allereerst wil ik alle kinderen, ouders en basisscholen bedanken die bereid waren om mee 
te werken. Zonder jullie was het onderzoek er niet geweest! De gevolgen van 
vroeggeboorte leveren voor de wetenschap lastige maar ook interessante vraagstukken 
op, maar tegelijkertijd kan de ontwikkeling van diezelfde kinderen een grote zorg voor hun 
ouders. Ik hoop dan ook dat de resultaten van dit project hun weg vinden naar de praktijk 
en kunnen bijdragen aan verbetering van de neonatale follow-up zorg. Terugkijkend is het 
haast onvoorstelbaar dat zoveel mensen grotendeels belangeloos hebben meegeholpen 
om het onderzoek tot een succes te maken. Om te voorkomen dat al die testen saai 
zouden worden, hadden we een leuke zoektaak op een touchscreen ontwikkeld. Totdat 
we echter keihard werden ingehaald door realiteit van tablets met 100 keer leukere 
spelletjes die alle kinderen inmiddels thuis hadden.  
 
Een project in samenwerking met drie instellingen vraagt veel wederzijdse inzet en 
vertrouwen en daarvoor wil ik alle betrokkenen en verantwoordelijken van Koninklijke 
Visio, de Vrije Universiteit afdeling Klinische Neuropsychologie en het Emma 
Kinderziekenhuis AMC hartelijk bedanken.  
 
Prof. dr. J. Oosterlaan, beste Jaap, enorm bedankt voor je betrokkenheid bij en inzet voor 
dit onderzoek, maar bovenal voor de fijne samenwerking. Je ambitie, doortastendheid en 
nauwkeurigheid zijn haast onnavolgbaar en zijn tegelijkertijd onmisbaar geweest om dit 
onderzoek tot in detail uit te werken. Je onvermoeibare en zonder uitzondering scherpe 
feedback op de talloze versies van alle papers heeft ze zonder twijfel naar een hoger 
niveau gebracht. Ik heb veel geleerd van de kritisch optimistische manier waarmee je 
vraagstukken benadert, zonder daarbij fundamentele issues of heilige gewoonte-huisjes 
uit de weg te gaan. Het is erg inspirerend om te zien hoe je problemen vertaalt in 
toetsbare vraagstukken en op die manier de zorg voor een grote groep kinderen probeert 
te innoveren. Alle ervaringen van de afgelopen jaren geven me het vertrouwen om in de 
toekomst een nieuwe studie op te zetten. Wie weet kruisen onze paden opnieuw in een 
mooi project! 
 

Prof. dr. J. H. Kok, beste Joke, je was altijd bereikbaar voor besprekingen over de 
voortgang van het onderzoek en voor feedback op de papers. Je hield oog voor de grote 
lijnen en relativeerde waar dat nodig was. Dank je wel voor je nauwkeurige feedback en 
geruststellende opmerkingen als een reviewer (in jouw woorden) te veel noten op zijn 
zang had. Tijdens je recente afscheidssymposium zag ik de indrukwekkende reeks 
onderzoeken en veranderingen in de neonatale zorg waarbij je de afgelopen decennia 
betrokken bent geweest. Ik voel me vereerd dat ik me in de staart van die rij mag scharen. 
 
Dr. A. G. van Wassenaer-Leemhuis, beste Aleid, jij verliest het belang van de patiënt nooit 
uit het oog. Zowel bij de opzet van het onderzoek, terugkoppeling naar ouders en het 
schrijven van de papers was dit praktische perspectief van grote waarde. Het onderzoek 
bleef haalbaar in de uitvoering, je wist enorme lappen tekst terug te brengen tot een 
klinisch relevante boodschap en je weerhield me ervan om te verzanden in allerlei 
getheoretiseer. Dank je wel daarvoor, en tevens voor het inkijkje in de praktijk van de 
kinderarts op de neonatale follow-up poli en voor de gezellige poli-etentjes. En ja, het was 
toch een goed idee om dat abstract in te sturen naar het PAS-congres in Washington! 
 
Leden van de lees- en promotiecommissie, Prof. dr. A. F. Bos, prof. dr. J. B. van Goudoever, 
prof. dr. F. Nollet, prof. dr. C. N. L. Olivers, prof. dr. N. E. Schalij-Delfos en prof. dr. J. van 
der Steen, hartelijk dank voor uw bereidheid om dit proefschrift te beoordelen. Ik kijk uit 
naar onze gedachtewisseling tijdens de verdediging. Furthermore, I would like to express 
my gratitude to prof. dr. J. Atkinson and prof. dr. O. J. Braddick for sharing their visual 
coherence paradigm as well as for their inspiring contributions to the biennial Child Vision 
Research Society meetings. It was very sad to hear that dr. J. Wattam-Bell, who was 
particularly involved in visual coherence research, passed away too soon.  
 
Johan, als toenmalig directeur Revalidatie en Advies heb je je binnen Visio sterk gemaakt 
voor dit onderzoek en heb je de in inbedding ervan tussen de reguliere werkprocessen 
mogelijk gemaakt, dank daarvoor! Sanny, dank je wel voor je hulp rondom het werven van 
en rapporteren over de subsidie. Daarnaast was je een luisterend oor en dacht je mee 
over het belang van dit onderzoek voor de cliënten van Visio. Het is nog een hele kunst om 
te zorgen dat wetenschappelijke resultaten hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk, en 
omgekeerd. Kitty, je was onmisbaar om mijn onderzoekskinderen via de goede route door 
de cliëntenadministratie te loodsen. Harry, dank je wel voor je menselijke interim 
management tijdens de allerlaatste fase van het schrijven aan dit boekje.  
 
Meindert en Marjolein, alle levendige discussies met jullie over het werk, visuele 
informatieverwerking, oogaandoeningen en goede diagnostiek zijn een belangrijke 
voedingsbodem voor dit onderzoek geweest. Ondanks alle efficiëntieslagen in de zorg 
zullen mensen zoals jullie én de ruimte om ideeën uit te werken broodnodig blijven om 
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het klinische werk verder vooruit te helpen. Meindert, je visie over de revalidatie van 
slechtziende kinderen gaat veel verder dan de corebusiness van een gewone oogarts en 
maakt jou met recht een revalidatieoogarts. Ik kijk er naar uit om de revalidatie van 
kinderen met CVI in de toekomst verder vorm te geven. Marjolein, je bent een 
duizendpoot zoals je die maar weinig tegenkomt. Dank je wel voor die uitdagende en 
kritische leeromgeving waarin je me hebt opgeleid! Gelukkig blijven we steeds in gesprek 
ondanks mijn toenemende eigen visie en bijbehorende eigenwijsheid. Toch kunnen je 
gedachtesprongen soms wat onnavolgbaar zijn. Mardou, Margot en Sandra, dankzij jullie 
inzet in de visuele functie onderzoeken was het mogelijk om data uit het orthoptische en 
neuropsychologische veld te combineren in dit onderzoek. Dank voor jullie flexibiliteit bij 
de dataverzameling! Yolanda, dank je wel voor het vertrouwen dat het goed zou komen, 
ondanks de overlap tussen de afronding van dit proefschrift en de GZ-opleiding. Alle 
andere Visio collega’s, te veel om hier persoonlijk te noemen, dank voor jullie 
belangstelling en het geduld tot het verschijnen van dit boekje. 
 
Betrokkenen van de AMC poli’s neonatologie en revalidatie, Marie-Jeanne, Karen, 
Dominique, Gijs en Bregje, dankzij jullie inspanningen bij eerdere follow-up rondes van dit 
cohort lag er een grote database met gegevens. Loekie, bedankt voor de fijne 
samenwerking tijdens de onderzoeken op de poli. Janeline, partner in crime, dank je wel 
voor de goede en constructieve samenwerking bij het testen van alle STIPPers. Dankzij 
jouw inspanningen aan de telefoon ontstond er een effectieve planning voor het testen 
van de kinderen. Het kijkje in de kinderfysiotherapeutische keuken van het motorische 
follow-up onderzoek heeft mijn blik erg verbreed. Ik vond het leerzaam om in mijn laatste 
paper vanuit twee verschillende vakgebieden naar hetzelfde probleem te kijken en ik heb 
bewondering voor je inspanningen en het doorzettingsvermogen waarmee je jouw 
praktische kennis hebt omgezet in je eigen proefschrift! 
 
Collega’s van de afdeling Klinische Neuropsychologie van de VU, heel erg bedankt voor de 
fijne werkomgeving op mijn schrijfdagen, alle borrels, etentjes en afdelingsuitjes! Prof. dr. 
E. J. A. Scherder, beste Erik, je bent een voorbeeld van hartelijkheid en bevlogenheid voor 
ons vakgebied en je weet een afdeling te motiveren als geen ander. Het was 3 jaar na 
afstuderen een soort van thuis komen, terug op jouw afdeling, waar ik me als buiten-
promovendus zeker geen buitenstaander hoefde te voelen. Kindgroepers, dank voor alle 
inspirerende en scherpe discussies tijdens de research besprekingen. Wat werkt het 
motiverend en wat maakt het de wereld overzichtelijk als je allemaal dezelfde doelen 
nastreeft! Rosa, Christien, Marloes, Gwenda, Astrid en Lot, roomies van 1F-62, dank voor 
alle gezelligheid, tips en trucs, koffie en thee breaks, boeiende en afdwalende discussies 
en al het andere wat het werken in een grijs, betonnen gebouw toch heel leuk maakt! 
Studenten die in het kader van afstuderen, papers, of werkervaring meegeholpen hebben 
om die enorme hoeveelheid kinderen te testen, vragenlijsten en testen te scoren, data in 

te voeren, de controlegroep te werven en te schrijven, Annika, Ashley, Claire, Norina, 
Rekha, Remco, Sarit, Sharon, Stan, Quirijn en Wing, dank voor jullie inzet! 
 
Vrienden, te veel om hier persoonlijke te noemen: het duurt inderdaad even, maar dan 
heb je ook wat. Dank voor jullie belangstelling, geduld, gezellige afleiding en verbazing 
over de soms wonderlijke ins en outs van de wetenschappelijke wereld. Marieke, alle 
etentjes samen met Jorrit hebben de afgelopen jaren zeker soepeler laten verlopen. Jouw 
proefschrift gaat er ook echt komen! Piogs van de GZ-opleiding, bedankt voor alle 
woensdagen op het Leidseplein en voor jullie diversiteit en betrokkenheid bij het klinische 
werk! In dit boekje ligt een belangrijke aanleiding voor al mijn vragen en opmerkingen 
over wetenschappelijke details van de literatuur tijdens de opleiding. Praktijk en 
wetenschap blijven toch twee verbazingwekkend verschillende werelden. Zou het daarom 
niet goed zijn dat, naast al die supervisie uren, GZ-psychologen in opleiding ook ervaring 
opdoen binnen een wetenschappelijk project? Al was het maar voor wat wederzijds 
begrip. 
 
Jan en Jorrit, met twee gepromoveerde paranimfen moet het goed komen! Jan, bedankt 
voor al je gevraagde en vooral ook ongevraagde commentaar de afgelopen jaren. Behalve 
dat we een kamer delen, zijn we ook beide overtuigd van het belang om via pilotten en 
empirisch onderzoek de zorg te innoveren. Misschien komt er nu tijd om die ideeën voor 
eye-tracker gestuurd onderzoek eindelijk eens verder uit te werken. Jorrit, het was 
inspirerend om gelijktijdig op te trekken in een vergelijkbaar onderzoek! Dank voor je hulp 
bij de beginselen van meta-analyse en voor de goede samenwerking op onze gezamenlijke 
data papers. Het tempo en het ogenschijnlijke gemak waarmee jij papers schrijft zijn 
benijdenswaardig! Inmiddels zijn we elk een andere weg ingeslagen, maar mochten onze 
paden nog eens kruisen dan kijk ik uit naar een volgende gezamenlijke publicatie. 
 
Lieve familie en schoonfamilie, een fijne thuisbasis is het halve werk! Dank jullie wel 
daarvoor! In de jaren dat het aantal werkuren maar uit bleef dijen waren jullie er altijd, op 
de hoogte- en dieptepunten, maar vooral ook om er gewoon even uit te zijn. Dit 
proefschrift was een ver van jullie bed show, maar ik weet zeker dat jullie ook genieten 
van het feest op het eind. Pappa en mamma, dank jullie wel voor alle vrijheid die jullie me 
altijd gegeven hebben bij het maken van mijn keuzes! Wie had gedacht dat het pad hier 
naar toe zou leiden? Lieve Marinde, je kwam ongeveer tegelijkertijd met dit onderzoek in 
mijn leven en gelukkig heeft ons leven in de tussentijd niet stilgestaan. Dank je wel voor al 
je steun en je eindeloze geduld. Jij trok me weer terug naar het normale leven als ik te ver 
in het onderzoek verdween. Ook heb je me veel werk uit handen kunnen nemen met je 
praktische bijdrage aan dit boekje. Vanaf nu hoef je me niet langer meer te delen met dit 
proefschrift! Je bent het rustpunt als ik thuis kom en je kunt relativeren als het nodig is, ik 
hou van je! Laten we samen de wijde wereld verder gaan verkennen! 



Dankwoord

A

173

het klinische werk verder vooruit te helpen. Meindert, je visie over de revalidatie van 
slechtziende kinderen gaat veel verder dan de corebusiness van een gewone oogarts en 
maakt jou met recht een revalidatieoogarts. Ik kijk er naar uit om de revalidatie van 
kinderen met CVI in de toekomst verder vorm te geven. Marjolein, je bent een 
duizendpoot zoals je die maar weinig tegenkomt. Dank je wel voor die uitdagende en 
kritische leeromgeving waarin je me hebt opgeleid! Gelukkig blijven we steeds in gesprek 
ondanks mijn toenemende eigen visie en bijbehorende eigenwijsheid. Toch kunnen je 
gedachtesprongen soms wat onnavolgbaar zijn. Mardou, Margot en Sandra, dankzij jullie 
inzet in de visuele functie onderzoeken was het mogelijk om data uit het orthoptische en 
neuropsychologische veld te combineren in dit onderzoek. Dank voor jullie flexibiliteit bij 
de dataverzameling! Yolanda, dank je wel voor het vertrouwen dat het goed zou komen, 
ondanks de overlap tussen de afronding van dit proefschrift en de GZ-opleiding. Alle 
andere Visio collega’s, te veel om hier persoonlijk te noemen, dank voor jullie 
belangstelling en het geduld tot het verschijnen van dit boekje. 
 
Betrokkenen van de AMC poli’s neonatologie en revalidatie, Marie-Jeanne, Karen, 
Dominique, Gijs en Bregje, dankzij jullie inspanningen bij eerdere follow-up rondes van dit 
cohort lag er een grote database met gegevens. Loekie, bedankt voor de fijne 
samenwerking tijdens de onderzoeken op de poli. Janeline, partner in crime, dank je wel 
voor de goede en constructieve samenwerking bij het testen van alle STIPPers. Dankzij 
jouw inspanningen aan de telefoon ontstond er een effectieve planning voor het testen 
van de kinderen. Het kijkje in de kinderfysiotherapeutische keuken van het motorische 
follow-up onderzoek heeft mijn blik erg verbreed. Ik vond het leerzaam om in mijn laatste 
paper vanuit twee verschillende vakgebieden naar hetzelfde probleem te kijken en ik heb 
bewondering voor je inspanningen en het doorzettingsvermogen waarmee je jouw 
praktische kennis hebt omgezet in je eigen proefschrift! 
 
Collega’s van de afdeling Klinische Neuropsychologie van de VU, heel erg bedankt voor de 
fijne werkomgeving op mijn schrijfdagen, alle borrels, etentjes en afdelingsuitjes! Prof. dr. 
E. J. A. Scherder, beste Erik, je bent een voorbeeld van hartelijkheid en bevlogenheid voor 
ons vakgebied en je weet een afdeling te motiveren als geen ander. Het was 3 jaar na 
afstuderen een soort van thuis komen, terug op jouw afdeling, waar ik me als buiten-
promovendus zeker geen buitenstaander hoefde te voelen. Kindgroepers, dank voor alle 
inspirerende en scherpe discussies tijdens de research besprekingen. Wat werkt het 
motiverend en wat maakt het de wereld overzichtelijk als je allemaal dezelfde doelen 
nastreeft! Rosa, Christien, Marloes, Gwenda, Astrid en Lot, roomies van 1F-62, dank voor 
alle gezelligheid, tips en trucs, koffie en thee breaks, boeiende en afdwalende discussies 
en al het andere wat het werken in een grijs, betonnen gebouw toch heel leuk maakt! 
Studenten die in het kader van afstuderen, papers, of werkervaring meegeholpen hebben 
om die enorme hoeveelheid kinderen te testen, vragenlijsten en testen te scoren, data in 

te voeren, de controlegroep te werven en te schrijven, Annika, Ashley, Claire, Norina, 
Rekha, Remco, Sarit, Sharon, Stan, Quirijn en Wing, dank voor jullie inzet! 
 
Vrienden, te veel om hier persoonlijke te noemen: het duurt inderdaad even, maar dan 
heb je ook wat. Dank voor jullie belangstelling, geduld, gezellige afleiding en verbazing 
over de soms wonderlijke ins en outs van de wetenschappelijke wereld. Marieke, alle 
etentjes samen met Jorrit hebben de afgelopen jaren zeker soepeler laten verlopen. Jouw 
proefschrift gaat er ook echt komen! Piogs van de GZ-opleiding, bedankt voor alle 
woensdagen op het Leidseplein en voor jullie diversiteit en betrokkenheid bij het klinische 
werk! In dit boekje ligt een belangrijke aanleiding voor al mijn vragen en opmerkingen 
over wetenschappelijke details van de literatuur tijdens de opleiding. Praktijk en 
wetenschap blijven toch twee verbazingwekkend verschillende werelden. Zou het daarom 
niet goed zijn dat, naast al die supervisie uren, GZ-psychologen in opleiding ook ervaring 
opdoen binnen een wetenschappelijk project? Al was het maar voor wat wederzijds 
begrip. 
 
Jan en Jorrit, met twee gepromoveerde paranimfen moet het goed komen! Jan, bedankt 
voor al je gevraagde en vooral ook ongevraagde commentaar de afgelopen jaren. Behalve 
dat we een kamer delen, zijn we ook beide overtuigd van het belang om via pilotten en 
empirisch onderzoek de zorg te innoveren. Misschien komt er nu tijd om die ideeën voor 
eye-tracker gestuurd onderzoek eindelijk eens verder uit te werken. Jorrit, het was 
inspirerend om gelijktijdig op te trekken in een vergelijkbaar onderzoek! Dank voor je hulp 
bij de beginselen van meta-analyse en voor de goede samenwerking op onze gezamenlijke 
data papers. Het tempo en het ogenschijnlijke gemak waarmee jij papers schrijft zijn 
benijdenswaardig! Inmiddels zijn we elk een andere weg ingeslagen, maar mochten onze 
paden nog eens kruisen dan kijk ik uit naar een volgende gezamenlijke publicatie. 
 
Lieve familie en schoonfamilie, een fijne thuisbasis is het halve werk! Dank jullie wel 
daarvoor! In de jaren dat het aantal werkuren maar uit bleef dijen waren jullie er altijd, op 
de hoogte- en dieptepunten, maar vooral ook om er gewoon even uit te zijn. Dit 
proefschrift was een ver van jullie bed show, maar ik weet zeker dat jullie ook genieten 
van het feest op het eind. Pappa en mamma, dank jullie wel voor alle vrijheid die jullie me 
altijd gegeven hebben bij het maken van mijn keuzes! Wie had gedacht dat het pad hier 
naar toe zou leiden? Lieve Marinde, je kwam ongeveer tegelijkertijd met dit onderzoek in 
mijn leven en gelukkig heeft ons leven in de tussentijd niet stilgestaan. Dank je wel voor al 
je steun en je eindeloze geduld. Jij trok me weer terug naar het normale leven als ik te ver 
in het onderzoek verdween. Ook heb je me veel werk uit handen kunnen nemen met je 
praktische bijdrage aan dit boekje. Vanaf nu hoef je me niet langer meer te delen met dit 
proefschrift! Je bent het rustpunt als ik thuis kom en je kunt relativeren als het nodig is, ik 
hou van je! Laten we samen de wijde wereld verder gaan verkennen! 
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