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Heel lang beantwoorde ik de vraag, ‘ga je dan straks ook promoveren?’ met 

‘ja, misschien wel, ik ben in ieder geval wel een artikel aan het schrijven’. 

Dat zei ik niet omdat ik me afvroeg of het proefschrift ooit wel af zou komen, 

maar meer omdat het voor mijn gevoel nog heel ver weg was en de 

verdediging mij uitermate spannend leek (daar kun je maar beter aan denken 

als iets dat nog ver weg is). Inmiddels kan ik er echt niet meer onderuit, het 

gaat gebeuren!  

De inhoud van dit proefschrift kon alleen tot stand komen door gebruik te 

maken van de kennis en expertise van collega’s en de ouders, broers, zussen 

en verwanten die hebben meegewerkt aan het onderzoek Jullie hebben me 

geïnspireerd, geprikkeld en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan dit 

proefschrift. In mijn dankwoord wil ik allereerst de gezinnen die betrokken 

zijn geweest bij dit onderzoek bedanken. Als onderzoekers ‘bedenken’ we 

soms onderzoeksmethoden die prachtige en waardevolle resultaten opleveren, 

maar die tegelijkertijd ook veel vragen (in tijd en energie) van de deelnemers 

aan het onderzoek. Mijn dank gaat uit naar alle mensen die hebben 

deelgenomen aan dit onderzoek. Ondanks de buitengewone drukte in jullie 

gezinnen hebben jullie toch de tijd genomen om mee te werken aan het 

onderzoek en dat bewonder ik. Daarnaast wil ik alle ouders, broers en zussen 

bedanken voor de mooie, verdrietige en indrukkende verhalen die jullie me 

verteld hebben. Maar ook voor de kritische noten, jullie (soms) ongezouten 

mening, grote hoeveelheden twitterberichtjes en weblogs, dit hield mij scherp 

als onderzoeker en heeft ervoor gezorgd dat ik de praktijk in het oog kon 

houden. Jullie inbreng is één van de meest belangrijke factoren geweest voor 

het slagen van dit onderzoek, bedankt! 

Zonder de hulp van verschillende (zorg)organisaties was het bovendien 

onmogelijk om dit onderzoek uit te voeren. Daarom wil ik Ipse de Bruggen, 
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NOVO, Omega, VISIO, Lotje en Co, ’t Lantaarntje, bedanken voor het 

verspreiden van de informatie over het onderzoek waarin ouders, broers en 

zussen gevraagd werden deel te nemen aan de verschillende deelstudies.  

Verder gaat mijn dank uiteraard uit naar Carla Vlaskamp, mijn promotor en 

Annette van der Putten, mijn copromotor, zonder hen was het onmogelijk 

geweest dit proefschrift te schrijven. Carla, bedankt voor de fijne 

samenwerking van de afgelopen jaren. Wat ben ik blij dat ik in het laatste jaar 

van mijn studie Orthopedagogiek naar Curaçao ben vertrokken, om daar 

onder jouw begeleiding onderzoek te doen en een scriptie te schrijven over 

het opvoedings- en ondersteuningsprogramma. Vervolgens gaf je me ook de 

mogelijkheid om op de universiteit aan te gaan werken als docent en 

onderzoeker en mijn proefschrift te schrijven. Ondanks de hoge 

verwachtingen die je hebt van iedereen die met jou samenwerkt (en dus ook 

van mij), heb je me altijd het gevoel gegeven dat ik het kon en dat het goed 

zou komen. Ik heb veel van je geleerd, je enorme kennis en de manier waarop 

je ogenschijnlijk moeiteloos de ‘rode draad’ ziet in (de opzet) van een artikel, 

of een idee of concept bewonder ik. Annette, jou wil ik ook bedanken voor je 

begeleiding de afgelopen jaren. Je kritische blik, je oog voor detail en niet te 

vergeten alle vraagtekens en puntjes als commentaar binnen een artikel 

hebben me geholpen om te groeien in mijn werk als onderzoeker. Verder ben 

je ontnuchterend en zorg je ervoor dat ik dingen in de juiste proporties kan 

zien. Dat maakt het fijn om met je samen te werken en ook erg gezellig! 

Daarnaast wil ik zowel Carla als Annette bedanken voor hun persoonlijke 

manier van begeleiden, juist doordat jullie ook de persoon zien naast de 

onderzoeker voelde ik me heel erg op mijn plek. Ik hoop dat ik nog lang met 

jullie kan samenwerken, hoewel… Carla, je bent nu toch echt met emeritaat.  
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Dan mijn collega’s en medeonderzoekers bij orthopedagogiek. Wat fijn dat 

jullie er ook elke dag waren, met veel van jullie heb ik op de één of andere 

manier samengewerkt, gemopperd en gelachen. Er zijn teveel mensen om op 

te noemen, dus daar begin ik ook maar niet aan. Ik was blij met de hulp van 

het secretariaat wanneer ik bijvoorbeeld mijn computer uit het raam wilde 

gooien en blij met Wendy Post wanneer ik hetzelfde wilde doen met een 

statistiekboek. Verder zijn er toch een aantal bijzondere vermeldingen, 

allereerst de ‘jonge moeders’ bij orthopedagogiek. Wat heerlijk om af en toe 

lekkere ‘huismoederpraat’ te hebben overkindjes die niet slapen, tandjes 

krijgen, hilarische dingen doen… daar kun je het blijkbaar eindeloos over 

hebben.  

Ook het Carla-clubje kan niet uit onder een speciale vermelding, dit clubje is 

tijdens een congres in Canada omgedoopt tot the awesome women en dat zijn 

jullie ook. Samenwerken met jullie is een feestje, inhoudelijk omdat we 

allemaal met veel enthousiasme hetzelfde onderzoeksgebied delen, maar ook 

omdat het uitermate gezellige en hechte groep is.  

Anouk, gelukkig blijf jij bij orthopedagogiek werken zodat we elkaar elke 

week zien, Petra doe jij dit ook, want jou wil ik ook niet missen! Aafke, wat 

een eer dat je op de universiteit elke dag naast mij wilde zitten; met wie moet 

ik nu lekker-lunchen-op-vrijdag? Laten we ervoor zorgen dat we elkaar 

blijven zien! Annet, wij kennen elkaar al zeker tien jaar, samen studeren, 

samen promoveren en samen met onze kindjes spelen! Wat leuk dat wij 

collega’s én vriendinnen zijn!  

Naast alle mensen op werkgebied, zijn er gelukkig ook een heleboel mensen 

die niks met mijn proefschrift te maken hebben gehad en me juist daardoor 

erg geholpen hebben. Ik ben blij dat jullie niet precies hoefden te weten hoe 

het mijn artikelen ging, of ik nog ‘op schema liep’ met mijn proefschrift en 
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soms zelfs helemaal niet wisten waar mijn onderzoek nou precies over ging. 

Juist daardoor kon ik ontspannen, mijn werk loslaten en er de volgende dag 

of na het weekend weer mee verder gaan. Poldervrienden(innen), Curaçao 

meisjes (dushi’s) en Groningse vriend(innen), bedankt!  

Ook wil ik graag mijn familie en schoonfamilie bedanken voor alle afleiding 

en natuurlijk de hulp met alles wat er maar nodig was. Mijn bonuszusjes, 

Janneke, Gerdien, Martien en Gerrieke; Niels en Nanne en natuurlijk ook 

Jaaps ouders Otto en Greti. Lieve pap, mam en Lars, wat ben ik blij dat jullie 

mijn familie zijn en dat jullie er altijd voor mij zijn! 

Tot slot, de minste woorden voor de meest belangrijke personen in mijn 

leven, want jullie weten dit allang!! Jaap en Kris, wat ben ik blij dat jullie er 

zijn! Samen is alles leuker en makkelijker en bij jullie voel ik me thuis. Jullie 

helpen mij onthouden wat ik belangrijk vind in het leven.  

 


