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Aangezien het voltooien van dit proefschrift ruim 11 jaar heeft geduurd, zijn er ook veel mensen die 

ik dankbaar ben.  

Allereerst zijn daar uiteraard de jongeren, hun ouder(s) of verzorger(s), en hun leerkrachten of 

werkbegeleiders die op één of meerdere momenten hebben meegedaan aan dit onderzoek. Doordat 

zij zo ontzettend veel vragen hebben beantwoord, in gesprek en op papier, was dit onderzoek 

mogelijk.  

In de tweede plaats wil ik alle interviewers bedanken. Dankzij hun inzet en volhardendheid in het 

bereiken van ouders en jongeren, is het gelukt om de hoge respons te halen die dit onderzoek zo 

waardevol maakt.  

Mijn dank gaat uit naar de Sophia Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek (SSWO) voor het 

subsidiëren van dit onderzoek. Geld blijft een belangrijke voorwaarde om grote projecten als deze 

uit te kunnen voeren.  

Frank Verhulst wil ik bedanken voor het ter beschikking stellen van alle faciliteiten van de afdeling 

Kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis van waaruit ik het 

onderzoek heb mogen uitvoeren.  

Mijn (co-)promotoren, Hans Koot, Marielle Dekker en Mariët van der Molen wil ik op deze plek in 

het bijzonder heel erg bedanken.  

Beste Hans, dank voor het vertrouwen dat jij als promotor al die jaren hebt gehouden in mij. 

Hoewel ik niet altijd vol goede moed jouw kamer binnenkwam, ging ik voor mijn gevoel altijd 

bruisend van inspiratie weer naar buiten. Jij wist mijn impulsiviteit en eigenwijsheid te doorstaan, 

soms door subtiel te verwijzen naar Koot et al (19xx of 20xx). Dank voor jouw geduld en ik ben blij 

dat je in 2011 belde met het voorstel om ‘ons project eens af te maken’. Wat een goed voorstel was 

dat; het is gelukt Hans!  

Beste Marielle, jij bent gepromoveerd op de eerste twee metingen van dit onderzoek. Dankzij jouw 

harde en consciëntieuze werken lag er een prachtige basis om op voort te borduren. Bedankt dat ik 

samen met Jolanda ‘jouw’ onderzoekspopulatie een derde keer mocht benaderen om tot de data 

voor dit proefschrift te komen en het zo ook ‘mijn’ populatie te maken. Ook wil ik jou bedanken 

voor de dagelijkse begeleiding die je mij hebt gegeven gedurende mijn aanstelling bij het Sophia.  

Beste Mariët, bedankt dat jij in de afgelopen twee jaar de algemene inleiding en algemene discussie 

telkens weer van feedback wist te voorzien. Dankzij jouw motiverende woorden en kritische vragen 

zijn de stukken steeds scherper en correcter geworden. Het was prettig om met jou van gedachten te 

wisselen over ‘onze doelgroep’.  

Prof.dr. Didden, prof.dr. Embregts, dr. Kasius, prof.dr. Orobio de Castro en prof.dr. Schuengel  wil 

ik heel erg bedanken dat zij als leden van de leescommissie de tijd hebben genomen om het 

manuscript te lezen en beoordelen.  
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Alle (ex-)collegae van de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC-Sophia 

Kinderziekenhuis en dan met name de mensen van de “Westzeedijk” wil ik heel erg bedanken voor 

de gezellige 4 jaar, waarin we met elkaar niet alleen ervaringen uitwisselden op het gebied van 

onderzoek. In het bijzonder wil ik Jolanda Douma bedanken, met wie ik dit onderzoek samen van 

Marielle Dekker heb overgenomen. Jolanda, jij hebt echt enorm veel energie in ons onderzoek 

gestopt. Jouw enthousiasme over en voor de doelgroep was inspirerend. Heel erg bedankt voor al 

jouw harde werken, samen is het ons gelukt om dit mooie resultaat te behalen.  

Ook de (ex-)collegae van Ipse de Bruggen, De Banjaard en mijn GZ-opleidinggenoten wil ik enorm 

bedanken voor de getoonde interesse in mijn nevenactiviteit, wat dit onderzoek toen inmiddels was. 

Het was erg prettig om vanuit de klinische praktijk op een andere manier te kunnen kijken naar 

mensen met een verstandelijke beperking en vooral om ook vanuit deze klinische praktijk met jullie 

van gedachten te wisselen. In het bijzonder wil ik Marianne Kasius bedanken voor haar trouwe 

eerste-vrijdag-van-de-maand-vraag. Aggi Gommans, dank je wel voor jouw warmte, vertrouwen en 

steun bij de persoonlijke ontwikkeling die ik mede dankzij jou heb kunnen doormaken. 

I would like to thank Edmund Sonuga-Barke for introducing me to academia and inspiring me to 

pursue a career in research. 

My native English-speaking friends deserve a big thank you. Thank you for improving the English 

language in this PhD thesis. And thank you for being a friend through all these years since 

Southampton. Alex, thank you for your valuable ‘native speaker’ and ‘Doctor in ID’ comments on 

chapters 2 and 3. Fiona, we did it!! It was good to know that you were struggling with your PhD 

and academia on the other side of the Canal at the same time. Thank you for being my online-PhD-

terror-outlet!! Gemma, thank you for being my friend!! Thank you and Aidan for ‘dumping the 

‘Dunglish’ in the final version of this thesis. And now it’s time for chocolate and wine! 

Mijn vrienden en familie hier in Nederland hebben heel wat te verduren gehad; op onvoorspelbare 

momenten was ik bij vlagen weer eens volledig onbereikbaar, omdat ik bezig was met dit eeuwige 

project. Dank jullie wel voor het af en toe, maar niet te vaak, informeren naar het P-woord. Vooral 

ook bedankt voor alle gewone dingen in het leven die voor de afleiding en gezelligheid zorgden. 

Anouk, Wouter, en John wat fijn dat jullie deze promotie met mij mee maken en er zijn. De meiden 

van Tell Mama We’re Late en sinds kort Tony Tangerine wil ik bedanken voor de muziek 

gedurende al de jaren. Tijdens het zingen kon ik heerlijk mijn hoofd leeg maken, wat soms heel erg 

nodig was! De achterflap en pagina 6 van dit boekje is ook een beetje speciaal voor jullie.  

Valeska, je wees me niet alleen op de vacature, maar je was ook mijn “klinische klankbord”. Dank 

je wel voor je geduldige luisteren en goede adviezen. 

Mijn paranimfen wil ik heel erg bedanken. Petra, dank voor jouw jarenlange vriendschap en 

relativering, de weg bleek wederom de herberg. Je hebt al vaak naast me gestaan in moeilijke en 
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mooie tijden. Fijn dat jij ook nu weer naast mij staat. Voldoet dit boekje aan de criteria om in je 

boekenkast te komen namens mij? Dan zal ik een opdracht in jouw exemplaar schrijven! 

Nadia, je was niet alleen een vriendin, maar tevens mijn persoonlijke B&B en verzorgingscentrum 

tijdens de dataverzameling. Bedankt voor het ter beschikking stellen van de gehele zolderkamer en 

het ligbad bij uitlopende interviews in Zuid-Holland of tijdens momenten van stress en tijdgebrek. 

Jouw enthousiasme en organisatietalent maken jou een ideale paranimf! 

Mijn ouders, Cor en Vera, dank jullie wel voor alles wat jullie hebben gedaan, zodat ik ook dit 

leertraject tot een goed einde heb kunnen brengen.  

Lieve brusjes Eva en Bart, samen hebben we de hele wereld onder controle, Bart zorgt voor de 

dieren, Eva voor de inrichting van de aarde, en ik voor de mensen. We vullen elkaar op vele fronten 

mooi aan. Dank voor al jullie steun en liefde!  

Lieve Pieter Jan, dank je wel voor je geduld, aandacht en zorgzaamheid tijdens al die avonden en 

weekenden die in het teken stonden van mijn proefschrift. Dank je wel voor alle computer 

ondersteuning, het ontwerpen van de kaft en het ‘trekken van de lijntjes’. Hoe zullen wij ons samen 

ontwikkelen? JA, ik hou van je en heb heel veel zin om samen met jou en onze kleine een 

swingende toekomst tegemoet te gaan.  

 

What’s next?  

 



 

 

 


