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Voorwoord 
 
Dit boek begint met het voorwoord, maar voor mijzelf eindigt het werken aan dit 

proefschrift ermee. Het is echter zeker niet het minst belangrijke stuk tekst. In de eerste 

plaats niet omdat het mij de kans biedt de mensen die dat verdiend hebben te bedanken, 

ten tweede omdat het de mogelijkheid biedt met een persoonlijke terugblik afscheid te 

nemen van dit project en ten slotte omdat in ieder geval het voorwoord door iedereen die 

een proefschrift onder ogen krijgt, gelezen wordt.  

Nu al weer zes jaar geleden ben ik begonnen aan iets waarvan ik toen dacht dat 

het in 2005 allemaal al afgerond zou zijn en ook met een ander eindresultaat. Gaandeweg 

het onderzoek bleek echter een bepaald aspect hiervan zo interessant, dat dat me een 

boeiender en aantrekkelijker onderwerp voor een proefschrift leek dan het 

oorspronkelijke onderwerp. Uiteindelijk is het én-én geworden, waardoor alle 

onderzoeksgegevens die met veel tijdsinvestering en moeite verzameld zijn, opgenomen 

konden worden. Het onderwerp van deze dissertatie, vroegkinderlijke diagnostiek, heeft 

tijdens de studie orthopedagogiek al mijn aandacht getrokken. Er is voor mij geen ander 

onderwerp denkbaar dat boeiender, afwisselender, aangrijpender en tegelijkertijd ook 

onbegrijpelijker is dan de vroegkinderlijke ontwikkeling. De mogelijkheid om via dit 

werk een wetenschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de 

mogelijkheden om onderzoek te doen naar de ontwikkelingsproblemen bij hele jonge 

kinderen, heeft mij altijd erg gemotiveerd en gestimuleerd. Ik begin daarom mijn 

dankreeks met mijn promotor Bieuwe van der Meulen. Hij heeft het in de eerste plaats 

voor mij mogelijk gemaakt dit onderzoek te gaan uitvoeren en is gedurende het project 

een stimulerende en aandachtvolle begeleider geweest. Zijn liefde voor overleg heeft mij 

de mogelijkheid geboden om op elk tijdstip (behalve tijdens een andere vergadering) de 

voortgang van het onderzoek uitgebreid te bespreken en over aanverwante interessante 

zaken te discussiëren, waarbij altijd nog even de door hem laatstbezochte opera aan de 

orde kwam. Bieuwe, ik hoop dat we nog lang samen gebakjes zullen blijven eten. In één 

adem wil ik mijn andere promotor Han Nakken bedanken, die, zich niets aantrekkend van 

alle tegenslagen met betrekking tot zijn gezondheid, mij met regelmaat de nodige druk 

bleef opleggen met de vraag: “En Ruiter, waar blijven die teksten?” Stevige kritiek heb ik 

van hem gekregen, maar uiteindelijk werd weer duidelijk dat tegenspraak nodig is, om 



 

iets wat kans van slagen heeft tot iets goeds te ontwikkelen. In de opsomming van mijn 

begeleiders, wil ik ook graag mijn co-promotor Henk lutje Spelberg bedanken voor zijn 

ondersteuning met betrekking tot de statistische en psychometrische aspecten van delen 

van dit proefschrift en voor zijn heldere en nuchtere (dit zijn vast nog de Twentse 

invloeden) manier van denken waardoor ik heb geleerd om op te schrijven wat belangrijk 

is en niet meer dan dat: “Schrijven is schrappen.”  

Voordat ik alle andere betrokkenen bij het onderzoek ga noemen, wil ik toch 

minstens op de tweede plaats alle kinderen en hun ouders of verzorgers bedanken voor 

hun medewerking aan het onderzoek. Hadden ouders of verzorgers het nut van het 

onderzoek niet ingezien of de tijd er niet voor vrij willen maken, dan hadden hun 

kinderen niet het plezier gehad van een uur lang ongestoord spelletjes spelen en had ik 

geen mogelijkheid gehad om dit onderzoek uit te voeren en met de gegevens hiervan een 

proefschrift te schrijven. Jullie zijn met te veel om hier allemaal te noemen, maar 

verdiend zou het zeker zijn geweest! 

Een groot dankwoord moet ook gericht worden aan mijn familieleden. Niet alleen 

omdat ze zo ondersteunend, betrokken en leuk zijn, maar ook omdat ze een belangrijk 

aandeel hebben gehad in de totstandkoming van verschillende onderdelen van dit werk. 

We zijn kennelijk met z’n allen zo veelzijdig, dat veel van de tekorten die ik heb, 

uitstekend opgevangen konden worden door één van hen: mijn vader door zijn enorme 

inzet om de aangepaste testmaterialen zo mooi mogelijk te vervaardigen, mijn moeder 

door haar handwerk-vaardigheden, mijn broer Rob door zijn strategische en statistische 

technieken en mijn broer Jeroen door zijn ontwerptalent. Van de kwaliteit van jullie 

werk, heb ik met veel plezier geprofiteerd! 

Dan alle studenten, assistenten en vrijwilligers. In allerlei rollen zijn zij betrokken 

geweest bij het onderzoek: als onderzoeker, als scribent, als testleider, als organisator, als 

trainer, als begeleider of als heel veel tegelijk. En ik ben hen zeer dankbaar voor de 

enorme inzet en betrokkenheid die getoond is tijdens de uitvoering van allerlei test- en 

onderzoekstaken. Het was niet alleen erg prettig om in hun goede gezelschap te verkeren, 

maar zonder hun inzet was ik nu nog bezig geweest met het verzamelen van 

onderzoeksgegevens die bij publicatie inmiddels verouderd zouden zijn. Met name wil ik 

hier graag noemen alle scribenten en onderzoeksstagiaires (in chronologische volgorde): 



 

Natalja Sarneel, Annelies Wortelboer, Annemarie Tadema, Annemarie van Harten, 

Ravian Veenstra,  Annelies Qualm, Saskia Hiemstra, Marte Pepping, Fenna Zwart, Aafke 

Hoekstra, Francien Geerds, Johanna Hulsebosch, Ineke Vredeveld, Ehsan Mushati 

Hamadani, Margit Duursma en Carolien Lunenborg en de bijzondere inzet als vrijwilliger 

of student-assistent van Kristel Bijen, Janneke Dijk, Carine van Vliet, Cindy Koek en 

Hanneke Ankersmit als onderzoeker. Hans Knot wil ik nog speciaal bedanken voor zijn 

onontbeerlijke steun op het gebied van de audio en visuele diensten en het gemotiveerd in 

het gareel houden van de organisatie rondom het gebruik van testruimtes, testmateriaal en 

de meer huishoudelijke zaken. Gezien de enorme ladingen kopjes die na de testafnames 

nog altijd niet afgewassen worden, moet er aan dat laatste punt nog wat bijgeschaafd 

worden. Ik voorzie helaas weinig verbetering…  

Bij het tot stand komen van de test waar het in dit onderzoek allemaal om draait, 

de BSID-II-NL, zijn ook wetenschappers van buiten de eigen faculteit betrokken 

geweest. De volgende onderzoekers hebben een relevante bijdrage geleverd aan het 

verzamelen van onderzoeksgegevens voor de standaardversie van de BSID-II-NL: dr. 

Nynke Weisglas-Kuperus, dr. Cornelieke van der Beek, prof. dr. Patty Cohen-Kettenis, 

prof. dr. Pieter Sauer, drs. Shalini Soechitram, drs. Ria Tjoonk en prof. dr. Edzer 

Boersma. Deze samenwerking is een voorbeeld van de waarde die het uitwisselen van 

kennis, ervaring en onderzoeksgegevens kan hebben voor het uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek. Mijn grote dank hiervoor.  

Met betrekking tot het onderzoek naar de aangepaste versies van de BSID-II-NL 

voor gebruik bij kinderen met specifieke beperkingen, zijn praktijkinstellingen in 

Nederland en België van groot belang geweest. Zij zijn nauw betrokken geweest bij de 

totstandkoming van deze versies en bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens. Wij 

hebben graag gehoor gegeven aan de roep uit de praktijk om aangepaste instrumenten te 

ontwikkelen teneinde op een eerlijke en goede manier de ontwikkeling van kinderen met 

beperkte lichamelijke mogelijkheden te kunnen onderzoeken. Ook voor de samenwerking 

tussen praktijk en wetenschap geldt dat het uitwisselen van kennis en ervaring tot mooie 

resultaten kan leiden. Ik heb bewondering voor de gedragswetenschappers van deze 

instellingen, waaronder vele revalidatiecentra, instellingen voor visueel beperkte 

kinderen, instellingen voor auditief beperkte kinderen, kinderdagcentra en ziekenhuizen, 



 

die ondanks hun overvolle werkschema’s, veel tijd en energie hebben willen investeren in 

dit onderzoek. Ik hoop dat de resultaten van het onderzoek die in dit proefschrift worden 

beschreven een goed bewijs zijn van mijn dankbaarheid en dat we in de toekomst 

succesvol kunnen blijven samenwerken met betrekking tot de vervolgonderzoeken.  

Geen promotor, familielid, student of wetenschapper, maar wel iemand die van 

groot belang is geweest voor het afronden van mijn proefschrift, is Stefan Suurmeijer. 

Naast een goede vriend bleek hij ook nog vele talenten te bezitten die veelvuldig zijn 

ingezet om mij, nog enigszins binnen de tijdslimiet, richting promotie te helpen. Zijn 

kennis van het Engels, probleemoplossend vermogen met betrekking tot computers, 

kritische en logische denkwijze en dat allemaal gecombineerd met een ongekende 

snelheid (alleen op schrift bij te houden), is voor het schrijven van dit proefschrift en voor 

mij persoonlijk een enorme stimulans geweest. Para siempre, muchas gracias! 

In de rij vrienden wil ik ook graag Jana Knot en Ravian Veenstra noemen. Zij 

hebben de afgelopen jaren bewezen de eer van para-nimf meer dan waard te zijn. In Jana, 

heb ik op de eerste plaats een erg goede vriendin gevonden en daarnaast een geliefde 

collega. We hadden elkaar op het sportieve vlak al snel gevonden. Onze oude liefde voor 

het zwemmen hebben we allereerst nieuw leven ingeblazen, maar al snel waren we 

allebei geheel verslaafd aan hardlopen. Dit resulteerde vorig jaar in iets wat ik nog 

onbereikbaarder had gedacht dan een wetenschappelijke promotie: een halve marathon op 

Terschelling. Ik ben bang dat we van deze verslaving niet meer afkomen: op naar de 

marathon! Ravian, ‘bliksem’, was zelfs al eerder bij het onderzoek betrokken dan ik! Die 

betrokkenheid is, tot mijn geluk, ook gedurende het onderzoek blijven bestaan. In 

verschillende gedaantes heeft hij een bijdrage geleverd, in de eerste plaats als testleider, 

later als onderzoeker en uiteindelijk als collega-trainer. Zijn goede en vele werk met 

betrekking tot dit onderzoek in combinatie met een enthousiaste, sympathieke 

persoonlijkheid, maakt dat ik met veel plezier terug kijk op onze samenwerking.  

Degenen die als geen ander weten dat je als AiO/Promovendus normaal 

gesproken een luizenbaan hebt, maar dat dit (naarmate de promotie dichterbij komt) wel 

afgewisseld kan worden met steeds langere periodes van stress en frustratie, waren de 

collega promovendi en jonge onderzoekers van de afdeling. Gelukkig hadden we dan de 

lunch en AiO-huis-wandelgangen om hierover eens lekker te kunnen mopperen, om 



 

elkaar uiteindelijk weer wat gerustgesteld terug te kunnen sturen naar de werkplek. 

Gewoon gezellig was het natuurlijk ook, met het uitwisselen van kopjes thee en koffie, 

vieren van verjaardagen en het meeleven met zwangerschappen en andere persoonlijke 

beslommeringen. In dit rijtje wil ik met name Jelle Drost noemen, die zich regelmatig 

gedraagt als een olifant in een porseleinkast, maar daardoor de boel altijd even 

verhelderend en verfrissend weet op te schudden. Gjin sa troch, Jelle! 

Het is gebruikelijk om de volgende personen als laatste te noemen, maar ze 

komen wat mij betreft altijd op de eerste plaats. Sjoert en Luuk, mijn geliefde mannen. 

Jullie zijn de belangrijkste mensen in mijn leven, die daarmee ook de belangrijkste 

bijdrage hebben geleverd. 

 

Selma Ruiter, januari 2007 
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