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DANKWOORD

De weken voorafgaand aan de deadline voor het afronden van het manus-
cript van dit proefschrift kreeg ik van verschillende kanten te horen dat 
ik er “nog zo rustig en ontspannen uitzag”. Aangezien cool, calm and col-
lected niet bepaald de meest passende omschrijving van mijn persoon-

lijkheid is, is hier misschien wat extra uitleg op zijn plaats. 
Dit proefschrift was nooit in de huidige vorm en binnen deze tijd afgekomen 

zonder de inzet en steun van meerdere mensen. Allereerst wil ik graag alle tweeling-
families bedanken die al zo lang belangeloos meewerken aan ons onderzoek. Van 
Jacqueline & Jeannette tot Cilla & Manon (zie de volgende pagina), zonder jullie 
deelname was dit boekje er niet geweest. Daarnaast gaat mijn grote dank uit aan mijn 
promotor, prof.dr. Dorret Boomsma en mijn copromotor dr. Meike Bartels. Dorret, 
dank voor het altijd zo snel en kundig nakijken van mijn stukken en voor het feit dat 
papers altijd beter worden na jouw input. Dankzij jouw hoge lat heb ik ontzettend 
veel geleerd de afgelopen jaren. Ik ben je ook dankbaar voor je steun aan mijn eigen 
(autisme) inbreng in het project en voor je hulp aan het vervolg hierop in Cambridge 
(ik kreeg je feedback op mijn beursaanvraag binnen 24 uur na verzending, op een 
zondag!). Meike, dank voor je geweldige praktische en inhoudelijke begeleiding in 
de afgelopen 4 jaar. Behalve deze onmisbare steun zal ik geloof ik je mentorrol nog 
het meest missen. Van tips voor het schrijven van een diplomatieke email tot loop-
baanbegeleiding, jij hebt me de afgelopen jaren op vele vlakken bijgestaan. Ik gun 
heel veel aio’s in de toekomst zo’n begeleider. 

Graag bedank ik prof.dr. Henriette Delemarre-van de Waal, dr. Christel 
Middeldorp, prof.dr. Carlo Schuengel, prof.dr. Harold Snieder en Prof.dr. Robert 
Vermeiren voor hun kostbare tijd die zij aan het lezen en beoordelen van dit proef-
schrift hebben gewijd. I would like to thank prof.dr. Simon Baron-Cohen for revie-
wing this thesis. Simon, from my first stay in Cambridge in 2002 up to now, your 
autism work has always inspired me and I am delighted to return to your lab for a 
postdoc. I hope for a fruitful collaboration in the near future! I would like to thank 
prof.dr. Jim Hudziak and dr. Daniëlle Cath for adding a clinical perspective to my 
papers. I feel it is important to think of the clinical implications of our findings and 
really enjoyed our collaboration. 

Behalve inhoudelijke begeleiding bleken juist ook de praktische spinnen in het 
web onontbeerlijk in mijn promotietraject. Natascha, Hannah en Michiel, dank voor 
de fantastische secretariële ondersteuning. Therèse, Louise, Toos en andere mede-
werkers van het jonge NTR, hartelijk dank voor al jullie hulp bij het uitdraaien van 
adresbestanden, versturen van pakketten en het ordenen van gegevens. De technische 
dienst wil ik graag bedanken voor hun technische ondersteuning en de spoedrepa-

raties van AMS-kastjes en -kabels. Paul Groot, dank voor het programmeren van de 
cognitieve taakjes en je geduld bij het helpen van iemand die nog nooit van EPrime 
of een dongel had gehoord. Zonder de assistentie van stagiaires was het nooit gelukt 
alle tweelingen en hun broers en zussen te testen. Lannie, Dorine, Daniëlle, Rosa, 
Sander, Michiel, Sigrid, Marleen, Jacintha, Noortje, Yuri, Helena, Hanneke en Karin, 
heel erg bedankt voor jullie hulp bij de dataverzameling.

Het project dat in dit proefschrift wordt beschreven heb ik uitgevoerd samen met 
kinderarts-in-opleiding Frederiek Estourgie-van Burk. Tijdens de dataverzamelfase 
van het project planden wij in absolute symbiose de testdagen en onze vakantie. Het 
is misschien dan ook tekenend dat we nu vrijwel tegelijkertijd bevallen: ik van een 
proefschrift, Frederiek in het echt. Lieve Freek, ontzettend bedankt voor de gewel-
dig leuke en goede samenwerking, we houden wat mij betreft een hotline Brussel-
Londen. Ik wens je heel veel geluk als arts, wetenschapper en moeder! 

Het leuke van werken bij de afdeling Biologische Psychologie is dat je wordt om-
ringd door een hele batterij AIO-collega’s. Tijdens lunch, koffietripjes of AIO-etentjes 
werden alle pieken en dalen van het AIO-schap (en vooral ook heel veel onweten-
schappelijke wetenswaardigheden) doorgenomen. Dank collega’s, vooral ook mijn 
kamergenoten Marieke en Inge, voor de gezelligheid.

Lieve Marjolijn en Sietske, ik ben heel blij dat jullie mij op de dag van mijn pro-
motie bij willen staan. Marjolijn, toen ik je vroeg of je mijn paranimf wilde zijn begon 
je direct praktisch mee te denken en vragen te stellen over hoe ik de promotiedag 
het liefst wilde invullen. Dank voor je vriendschap, ik vind het een geruststellende 
gedachte een psychologieonderzoeker naast me te weten op 20 november. Sietske, 
vanaf de musical op de middelbare school, via de intreeweek van onze studententijd, 
het May Ball in Cambridge tot nu bij mijn promotie: Dank dat je al zo lang naast me 
staat. Dita, Sanne, Christien, Tjerk, Simon, Jos en andere vrienden, dank voor de af-
leiding, fijne feestjes, sportavonden en buiten-de-ivoren-toren verhalen of juist heel 
herkenbare academische belevenissen. Jullie blijven mijn belangrijkste en waarde-
volste anker aan Amsterdam (en Belfast…). 

Lieve padre Fred en madre Frances, jullie hebben me geleerd verder te kijken dan 
mijn neus lang is, zowel in academische als geografische zin. Jullie hebben me altijd 
gestimuleerd door te gaan in de wetenschap en vooral veel van de wereld te zien. 
Mede daardoor (zijn het nou de genen of de opvoeding?) is er nu een proefschrift en 
een onderzoeksvervolg in Engeland. Dank voor jullie altijd aanwezige enthousiasme. 
Lieve Meriam, al vragen mensen inmiddels iets minder vaak of we tweelingzusjes 
zijn, ik voel me nog altijd erg verwant met jou. 

Maar het grootste geheim achter mijn relatieve cool, calm and collectedness is 
Adrian. Mijn reismaatje, kok, dj, vertaalhulp via instant messenger en praatpaal: wat 
ben ik blij met jou.  Rosa
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& Dian ~ Sophie, Julia & Laura ~ Cynthia & Sabrina ~ Angelique & Esmeralda ~ 
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Yvonne ~ Deborah, Christiaan & Pricella ~ Saskia & Laura ~ Jurre & Joris ~ Seline, 
Mariëlle & Alexander ~ Yvonne, Evelien & Maarten ~ Matthijs & René ~ Maaike & 
Kim ~ Stephanie & Deborah ~ Sanne, Marieke & Minke ~ Jamie, Joyce & Stephanie 

~ Rozemarijn, Marjolein & William ~ Edgar & Amanda ~ Simone, Irene, Patricia & 
Remy ~ Lydia, Thalia & Cynthia ~ Evelien, Marleen & Jonatan ~ Rachelle, Stephanie 
& Kelly ~ Marieva, Larisse & Richelle ~ Marthe, Pauline & Jelle ~ Thomas, Edward 
& Elke ~ Kevin, Rosanne & Amanda ~ Jasper, Ewout & Maarten ~ Anouk & Teska 
~ Gwendoline & Graciëla ~ Inge, Mariska & Frank ~ Evelien & Maaike ~ René & 
Erik ~ Laura, Bianca & Jeroen ~ Lara, Wendy & Esther ~ Daphne & Tamara ~ Gijs, 
Elies & Gerard ~ Lisanne, Ellen & Marjolein ~ Peter & Johan ~ Ronald, Peter & 
Ilona ~ Angelique & Ingeborg ~ Marieke & Ilse ~ Jan & Elske ~ Joost & Wouter ~ 
Cheryl, Kim, William & Daisy ~ Julian & Oliver ~ Tim & Maria ~ Johan & Alex ~ 
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