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Zonder alle jongeren en ouders die de tijd en energie namen om twee jaar lang privacy-

gevoelige dagelijkse bezigheden te delen in de dagboeken heeft het onderzoek niet 

kunnen plaatsvinden. Daarom wil ik hen als eerste bedanken voor de totstandkoming van 

dit proefschrift. Uiteindelijk bestaat dit proefschrift alleen uit de dagboeknotities van de 

jongeren, omdat alleen al deze dagelijkse belevenissen een schat aan informatie bevatte. 

Echter, de deelname van de ouders was onmisbaar voor het vergaren en interpreteren 

van de informatie van de jongeren.  

Zoals bij ieder proefschrift geven de voorgaande hoofdstukken slechts een 

samenvatting van wat er in de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Daarom wil ik ook de 

mensen die hebben bijgedragen aan de studies die uiteindelijk niet in het proefschrift zijn 

opgenomen bedanken voor hun bijdrage aan mijn onderzoekslijn in zijn algemeen.  

Zonder begeleiding geen promotie: Mijn grote dank aan Prof. dr. Greetje 

Timmerman, Prof. dr. Paul van Geert en dr. Saskia Kunnen. Greetje, zo’n twee jaar geleden 

gingen we intensiever met elkaar samenwerken. Je deelde je kennis en ervaringen met me 

en verschafte me inzichten waardoor ik op eigen benen kon gaan staan. Ontzettend 

bedankt voor de kansen die je me hebt geboden. Paul, je hebt me de mogelijkheid en 

vrijheid gegeven om dit proefschrift vorm te geven. Jouw visie op onderzoek vormt de 

basis van de start van dit proefschrift. Dankjewel. Saskia, bedankt voor de interesse in dit 

proefschrift en voor de begeleiding van onderdelen daarvan.  

Prof. dr. Maja Deković, Prof. dr. Hans Grietens en Prof. dr. Geertjan Overbeek wil ik 

graag bedanken voor het plaatsnemen in de beoordelingscommissie en de tijd en energie 

die ze hebben gestoken in het lezen van dit proefschrift.  

Alle onderzoekers van Project STARS: Marcel, Laura, Tom, Daphne, Maja, Suzan, 

Judith, Regina, Geertjan, Ellen, Ine, bedankt voor de samenwerking. Ik ben zeer vereerd 

dat ik deel heb mogen uitmaken van deze club gedreven onderzoekers.  

Ellen en Liesbeth van de hulpverleningsinstantie Molendrift. Bedankt voor jullie 

hulp bij ethische kwesties en de praktische uitwerking van het e-health gedeelte van dit 

onderzoek. Zonder jullie onmisbare bijdrage bij de ethische verantwoording konden we 

het onderzoek niet uitvoeren.  

Graag wil ik mijn (oud-) collega’s bij Ontwikkelingspsychologie bedanken. Niet 

alleen voor de hulp bij het onderzoek, maar ik kijk ook met veel plezier terug op de 

gezellige lunches, diners, jaarlijkse kerstdiners en personeelsuitjes. Mijn oud-

kamergenoten: Annemieke, Astrid en Sabine. Wat was het vaak veel te gezellig! Bedankt 

voor jullie openheid, steun en adviezen. Astrid en Sabine, hoewel in de laatste fase van 

het onderzoek een tuin ons scheidde, wisten we elkaar altijd te vinden. Bedankt voor jullie 

altijd paraatheid om mee te lezen en leven met mijn onderzoek. Naomi, ondanks dat we 

op congressen altijd de hele dag volplande en we ’s avonds totaal gaar waren van de vele 
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informatie, raakten we nooit uitgepraat. Bedankt voor de inspiratie, gezelligheid en al je 

adviezen. Wie weet komt er nog iets van al onze ideeën terecht.  

En dan mijn (oud-) collega’s bij Algemene Pedagogische Wetenschappen: Bedankt! 

Ik kon altijd bij iedereen even naar binnen lopen om iets leuks mede te delen of advies te 

vragen. Bedankt voor jullie enthousiaste verhalen en gezellige lunches, diners en 

verrassingen die mij de nodige afleiding gaven. In het bijzonder wil ik Nena bedanken voor 

het feit dat haar deur altijd wagenwijd voor mij openstaat. Of we nu gesprekken hebben 

over de maatschappij, ons moederschap of navelpiercings (“Hee, hij moet hier ergens 

zijn!”): We raken nooit uitgepraat. Dankjewel voor je interesse, steun, maar vooral ook de 

humor die echt onmisbaar was.  

Ook wil ik de vrienden die niks met het proefschrift te maken hebben graag 

bedanken voor onder andere de gezellige lunches, diners, escape-rooms, kidsdates, 

verrassingen, sleep-overs, dagjes uit en weekendjes weg. Ik ben zo blij dat ik een lieve 

groep mensen om mij heen heb mogen verzamelen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor 

jullie geduld en begrip tijdens drukke periodes en jullie interesse en enthousiasme tijdens 

leuke berichten. Sanna, ik moet jou wel in het bijzonder bedanken: Jij weet als geen ander 

hoe je een proefschrift tot stand moet brengen, zelfs vanuit je nieuwe thuis, Nieuw-

Zeeland, ben je altijd bereid voor mij klaar te staan. 

Daarnaast wil ik mijn (schoon-) familie bedanken voor de fijne paasbrunches, 

kerstdiners, verjaardagen, vrouwendagen en weekendjes weg. Maar mijn grootste dank 

gaat uit naar mijn vader, moeder en broer. Jullie staan altijd, maar dan ook altijd, voor mij 

klaar. Papa en mama, ik ben jullie dankbaar voor jullie betrokkenheid in mijn leven, maar 

ook de vrijheid en het vertrouwen die jullie mij altijd hebben gegeven. Doordat jullie ons 

regelmatig in en om het huis komen helpen, kon ik met vertrouwen de deur achter mij 

dicht doen en aan het proefschrift werken. Bedankt voor alles! Jelle, jij bent er altijd: 

Samen spelen als kind, samen ruzieën in de puberteit, samen studeren in Groningen, 

samen promoveren.. misschien wordt het tijd dat je op eigen benen gaat staan? Ik hoop 

op een mooie tijd als samen ouder zijn: Jij met Iris en Arne en ik met Thys en Lenthe. 

Bedankt dat jullie er altijd waren en zullen zijn. 

Maar degene die mijn allergrootste dank verschuldigd is, is mijn man. Samen met 

jou, Lenthe en ons toekomstige zoon en broertje dat is pas een true love story. Thys, ik 

ben zo gelukkig dat ik jou, mijn grote liefde, heb ontmoet. Je altijd nuchtere kijk op alles 

en iedereen houdt mijn beide benen plat op de grond. Uit de grond van mijn hart kan ik 

zeggen: Zonder jou zou dit proefschrift er niet zijn. Dankjewel voor alles.  

  


