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Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de afgelopen periode. Het voelde als 
een luxe om vier jaar lang de ruimte te krijgen mij wetenschappelijk en persoonlijk 
te kunnen ontwikkelen en als een nog grotere luxe dat er zo veel mensen om 
mij heen stonden om mij hierbij te ondersteunen. Een aantal mensen wil ik graag 
specifiek noemen. 

Allereerst heel veel dank aan de ouders en pasgeborenen die hun medewerking 
hebben verleend. Zonder u was dit proefschrift nooit tot stand gekomen! 

Dan natuurlijk mijn promotor, prof. dr. Honig en copromotor, dr. Dolman. Adriaan, 
wat heb ik veel van je geleerd, zowel op wetenschappelijk als klinisch gebied. Je 
deur stond altijd open en je maakte altijd tijd om mee te denken of te overleggen. 
Koert, je opgewektheid en je eerlijke en kritische blik waren voor mij van grote 
waarde. 

Zonder de hulp van wetenschappelijke-stage studenten was het mij nooit gelukt 
om alle data te verzamelen. Vera, Annika, Silke, Dana, Marlous, Lana en Mariette, 
heel veel dank voor jullie grote inzet.

Dr. Wennink, lieve Hanneke, vanaf mijn allereerste stap in het SLAZ (als co-assistent 
in 2008), stond je voor de volle 100% voor me klaar. Heel veel dank voor je ver-
trouwen en begeleiding. Ik zal onze samenwerking en gesprekken missen! 

Lieve (ex-)mede-promovendi; Joanne, Tessa, Nadine, Michiel, Karsten, Gerlinde, 
Robbert, Lindsay, Tiuri, Nesibe en Jessica. Ook al veranderde de groep natuurlijk 
steeds, de collegiale en fijne sfeer bleef onveranderd. Ontzettend veel dank voor 
jullie inhoudelijke en persoonlijke steun. 

Lieve Bert, jou wil ik toch graag even specifiek noemen. Daar zaten we dan, beiden 
achter SPSS tussen alle Fedde-kwalitativo’s! Het was heel fijn om met je te kunnen 
sparren over inhoudelijke, maar ook persoonlijke zaken. Heel veel dank voor je 
gezelligheid. 

Naast mijn collega promovendi, zijn er een hele boel andere collega’s van de 
onderwijsunie die ik erg ga missen, zoals bijvoorbeeld Marjan, Chantal, Marianne 
en Joyce. Bedankt voor jullie ondersteuning en de fijne gesprekken tijdens de 
lunch. 
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Lieve vriendinnen, dank voor jullie gezelligheid buiten werktijd en het meeleven 
tijdens de afgelopen jaren!

Lieve Emma en Lies, mijn twee blonde paranimfen, wat ben ik blij met jullie! 
Emma, je onuitputtelijke energie en optimisme heeft me over heel wat hobbels 
heen geholpen. Lies, je staat altijd voor me klaar, heel fijn om zo’n lieve vriendin 
te hebben. 

Lieve Kea, Trudi en Menno, ik voel me ontzettend verwend met zulke lieve 
(schoon-)ouders. Jullie praktische hulp en onvoorwaardelijke steun en vertrouwen 
zijn ontzettend fijn! 

Lieve Floris, doordat je er altijd voor me bent en met me meeleeft ligt dit boekje er 
nu! Heel veel dank voor de nodige duwtjes in de rug, het kritisch meelezen maar 
vooral voor wie je bent. 






