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En toen was het boekje klaar. Bijna! Want dit boekje was er niet gekomen zonder hulp 

van velen.

Ten eerste wil ik alle kinderen met sikkelcelziekte, hun ouders, broertjes en zusjes, 

en leerkrachten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt hartelijk bedanken. De 

neurocognitieve tests waren intensief, maar ook het invullen van de Nederlandstalige 

vragenlijsten was soms een behoorlijke opgave. Ik hoop dat jullie zullen profiteren van de 

kennis die dit proefschrift heeft opgeleverd en beloof dat ik mij daarvoor in zal zetten.

Dank jullie wel! - Thank you very much! - Merci beaucoup! - Muito obrigado! - Meda wo 

ase! 

In dit proefschrift worden pediatrische psychologie, kinderhematologie, en neuropsycho-

logie met elkaar verenigd. Drie verschillende disciplines, drie verschillende invalshoeken. 

En drie mensen om heel hartelijk te bedanken.

Dr. M.A. Grootenhuis, lieve Martha, dank je wel voor het vergroten van mijn kwaliteit 

van leven tijdens dit promotietraject. Naast jouw waardevolle inhoudelijke bijdrage als 

pediatrisch psycholoog aan dit proefschrift, ben ik heel erg blij met de manier waarop 

jij mij de afgelopen jaren hebt begeleid. Je was betrokken en flexibel, gaf ruimte, 

vertrouwen, en steun. Ik hoop dat ik jouw laatste promovendus mag zijn voor jouw 

professorschap. De pediatrische psychologie is er in ieder geval klaar voor! En die toga 

staat je vast fantastisch (helemaal jouw kleur toch?). 

Dr. K. Fijnvandraat, lieve Karin, als bevlogen kinderhematoloog met een passie voor 

psychologie was jij de initiator en daarmee het ‘brein’ achter het AANPAK project. Mede 

dankzij jouw daadkrachtige aanpak is dit boekje er gekomen. Je leerde me how to get 

things done met behulp van SMART, SCARF en het vullen van de vaas met kleine kiezels. 

Ik wil je heel erg bedanken voor jouw investering in mij als onderzoeker en bewonder je 

om jouw energie, toewijding en ambitie. Nu met z’n drieën op naar de gerichte aanpak! 

Prof. dr. J. Oosterlaan, beste Jaap, hartelijk dank voor je nauwe betrokkenheid bij dit 

onderzoek van begin tot eind. Jouw neuropsychologische expertise was essentieel bij 

het samenstellen van de testbatterij en de interpretatie van de data. Jouw heldere en 

kritische feedback op mijn artikelen was vaak indrukwekkend, resulteerde soms in een 

record aantal versies, maar leverde altijd een beter stuk op. Dank!

Eveneens veel dank aan Prof. dr. T.W.Kuijpers, beste Taco, voor het optreden als 

promotor en het bieden van de ruimte aan psychosociaal onderzoek binnen de Afdeling 

Kinderhematologie.

Graag bedank ik alle leden van de promotiecommissie voor de bereidheid dit proefschrift 

op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen. I would especially like to thank Dr. L. 
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Barakat for coming over from Philadelphia to participate in the reviewing committee. 

Prof. Dr. H.S.A. Heymans, beste Hugo, u bent de meest inspirerende naamgenoot die 

ik ken. Ik zal de vele telefoontjes die voor u bedoeld waren maar naar mij doorgescha-

keld werden missen. Prof. Dr. B. F. Last, beste Bob, als grondlegger van de pediatrische 

psychologie in het Emma Kinderziekenhuis ben je onmisbaar in deze commissie. Ik wil 

je tevens bedanken voor de leerzame supervisie tijdens mijn dataverzameling. Dr. M. 

Cnossen, beste Marjon, ik verheug me op onze samenwerking! Prof. dr. K. Stronks en 

Prof. dr. H. Swaab-Barneveld, hartelijk dank voor de bereidheid om, ondanks overvolle 

agenda’s, toch zitting te nemen in de promotiecommissie. 

Mijn oprechte dank gaat verder uit naar de kinderhematologen en mede-auteurs 

Marjolein Peters en Harriët Heijboer. Beste Marjolein en Harriët, ik ben jullie zeer erkente-

lijk voor de waardevolle input die jullie hebben geleverd aan álle versies van álle artikelen 

in dit proefschrift, naast jullie toch al zulke drukke patiëntenzorgwerkzaamheden. Jullie 

vulden elkaar daarin mooi aan: waar de één van mening was dat een artikel nog even 

helemaal op zijn kop gezet moest worden, vond de ander het prachtig. Dank voor jullie 

kritiek, dank voor jullie complimenten, en vooral dank voor jullie tijd!    

Marit van Oirschot, voormalig sikkelcelverpleegkundige, en Carla Hendriks, hoofd 

Educatieve Voorziening, jullie waren zeer behulpzaam bij het stalken van ouders en 

leerkrachten, soms zelfs ten koste van de eigen populariteit. Wat een werk hebben jullie 

verzet, wat een toewijding. Dank jullie wel. 

Dank ook aan de overige vaste leden van het sikkelcelteam: Heleen van Ommen, 

Greetje Zaal, Joke en Jantine, voor jullie tijd en aandacht tijdens het bespreken van de 

onderzoeksresultaten in de MDO’s. Ik heb veel respect voor de manier waarop alle leden 

van het team zich met hart en ziel inzetten voor de sikkelcelpatiënten en ben erg blij om 

deel van jullie uit te maken. 

Nan van Geloven wil ik heel hartelijk danken voor haar statistische kunsten en vooral 

haar tomeloze geduld bij het bijna-begrijpelijk maken daarvan voor een eenvoudige 

psycholoog zonder wiskundeknobbel.

Collega onderzoekers Xandra van den Tweel en Veronica van der Land, fijn dat we het 

sikkelcelonderzoek-stokje aan elkaar door kunnen geven. 

Ook dank aan mijn studenten Kiki en Nancy voor de hulp met de (neuro-)psychologische 

dataverzameling, en Nina en Marrit voor het verzamelen van alle (!) medische gegevens.

Veel dank aan de dames van de polikliniek kindergeneeskunde, en Sabine in het bijzonder, 

voor de organisatorische hulp op de soms een heel klein beetje chaotische sikkelcelpoli.     
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Lieve dames van de Psychosociale Afdeling, alle PM-ers, MW-ers, en psychologen: 

alweer een promotie, alweer een feestje, komen jullie weer dansen? Het is altijd gezellig 

met jullie! Speciale dank aan Vivian Colland, afdelingshoofd in roerige tijden, voor de 

supervisie. Lieve Marga, waar zou de PSA zijn zonder jou als secretaresse? Ook al heb ik 

mijn dochter uiteindelijk niet naar je vernoemd, ik blijf je eeuwig dankbaar voor je hulp 

bij het inbinden van mijn manuscript toen mijn buik wat in de weg zat.

Lieve (ex-)basement babes en boy: Heleen, Janneke, Madelon, Vivian, Anne, Lotte, Eefje, 

Marieke, JP-tje, Hedy en Perrine. Zoals Loesje ooit zei: Jongens, wat leven we toch in een 

kantoortuin. Dankzij jullie was de kelder de afgelopen vier jaar meer tuin dan kantoor, 

wat een feest. Ik heb ervan genoten! Lieve lotgenoten, waarom zijn we hier ook alweer 

aan begonnen…? Nu weet ik het.     

Basement-buren, vroeger boys & inmiddels allemaal girls, super leuk dat jullie hier ook 

weggestopt zitten. Kunnen we lekker multidisciplinair borrelen.

Lieve paranimfen, zou 20 januari 2012 een goede dag zijn voor science?

Lieve Lotte, ons amc-avontuur begon bijna gelijktijdig en is gelukkig nog volop aan de 

gang. Jouw energie en enthousiasme zijn aanstekelijk, je tempo jaloersmakend. Maar 

bovenal ben je super lief! Dank je wel voor alles. Ik wens je alle geluk van de wereld en 

ben heel erg blij dat jij op deze dag, net zoals alle andere dagen, naast me zit (maar wel 

stilzitten hè J). 

Lieve Madelon, lieve Boris, hier staat het dan hoor: de afgelopen jaren was jij mijn 

lichtend voorbeeld. Nu is het dan zover: allebei Dr. en allebei mamma! Bij gebrek aan 

een liftflirt ben jij het leukste wat me in het amc is overkomen. Ook al heb je het amc 

allang achter je gelaten, ik hoop dat je nog heel lang in mijn buurt blijft, samen met 

Snuitje en Djuna-meloena. Zo fijn dat jij er bent!

Lieve vriendinnetjes, dank dat jullie er zijn. Piek & Mijk, al 20 jaar ‘boezem’vriendin-

nen, wanneer gingen we dat ook alweer vieren? En is het nou toeval dat we alle drie 

in de wetenschap zijn beland, of waren we altijd al zulke nerds? Dar & Frouk, waar 

die pre-psychologie-wiskunde-for-dummies-cursus al niet goed voor is geweest! Nu dit 

boekje af is heb ik weer tijd voor koffie. Annie en Rosie, jullie zijn de liefste panini-meisjes 

ter wereld. Zo fijn Annemarijn, dat jij foto’s wilt maken op de dag van de waarheid. 

En een extra woord van dank aan Rosa Vitalie, die wederom een prachtige illustratie 

maakte: dankjeweldankjewel! 

Lieve familie - Saar & Samuel (best brusjes ever!), Joël, Emilie, pappa, mamma - en lieve 

schoonfamilie - Lars, Janneke, Anna & Bram, Coccie & Bart - met z’n allen vormen jullie 

een bijzondere en belangrijke basis voor mij. Lieve pappa, achter de schermen was je 

medeauteur van hoofdstuk 2. Dank voor je hulp en stimulans. Lieve mamma, als ik 

je nodig heb dan ben je er. Dank voor je onvoorwaardelijke steun. Lieve pappa, lieve 
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mamma, jullie hebben mij altijd vrij gelaten om te worden wie ik wilde zijn. Dank jullie 

wel!

Lieve Sven, ik wist het al en nu weer: met z’n tweeën kunnen wij de hele wereld aan. 

Inclusief een proefschrift! Dank voor je eeuwige geduld, humor, steun en liefde. Lieve 

kleine Lea Anaïs, de wereld is nog zoveel mooier door jouw bestaan. Dank je wel dat je 

er bent! Lieve Sven & Lea, samen zijn jullie alles voor mij. Nu wil ik alleen maar genieten. 

Met jullie: de liefdes van mijn leven.
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