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Ik ben erg blij en trots dat mijn proefschrift af is. Nu moet ik wel bekennen dat mijn
dissertatie niet – of veel moeizamer – tot stand zou zijn gekomen zonder de hulp van een
aanzienlijk aantal personen in mijn (in)directe omgeving. Vanaf deze plek wil ik graag deze
mensen bedanken.
Als eerst wil ik graag Henny Bos, mijn copromotor, bedanken voor al haar enthousiaste
begeleiding en inzet voor en tijdens mijn promotieonderzoek. Henny heeft er niet alleen
voor gezorgd dat dit aio-project gefinancierd werd, maar ook heeft zij ervoor gezorgd dat ik
de kans kreeg om te laten zien dat ik dit graag wilde uitvoeren. Tijdens het gehele onderzoek stond Henny altijd klaar voor vragen en was ze altijd bereid om mee te denken over
allerlei zaken. Maar in het bijzonder wil ik Henny graag bedanken voor alle vertrouwen
in mij. Ik ben blij dat we de aankomende jaren weer samen aan een ander project gaan
werken!
I also would like to thank Nanette Gartrell for all her work. Without her commitment
to her own study, most of the chapters in this dissertation wouldn’t exist. Next to that, I
would like to thank her for all the writing lessons she gave me. Nanette always told me
that articles had to be understandable for everybody, not only scientists, and I hope that I
have been able to achieve that. Nanette, thank you for all the lessons and your patient with
regard to my English writings! I am really glad that we will continue to work together on T6
of the NLLFS. In addition, thank you for all the things you arranged during my stays in San
Francisco!
Daarnaast wil ik graag mijn promotor Jo Hermanns bedanken. Adolescenten die
opgroeien bij lesbische moeders waren misschien niet zijn hoofd interesse, maar hij heeft
altijd op een inspirerende manier bijgedragen aan de artikelen. In de laatste fase van mijn
aio-traject heeft hij mij gestimuleerd om na te denken over de toekomst en hiervoor ook
verschillende projecten aangedragen. Alhoewel ik het niet altijd makkelijk vond om hier
over na te denken terwijl ik nog druk bezig was met de afronding van mijn proefschrift, ben
ik blij dat hij dit heeft gedaan. Dank voor alle hulp!
Verder wil ik de gehele leescommissie bedanken voor het lezen van mijn proefschrift
en de tijd en energie om de verdediging voor te bereiden en bij te wonen. Esther Rothblum,
thank you for taking the time to read (and to judge) my dissertation!
Dit proefschrift was er niet geweest zonder de hulp van alle adolescenten (en hun ouders) die meenemen gedaan aan het Amerikaanse en Nederlandse onderzoek. Ik wil hen dan
ook ontzettend bedanken voor hun medewerking / I would not have been able to write this
dissertation without the help of the participating families. Thank you for your cooperation!
Naast al de bovengenoemde collega´s, zou ik ook graag mijn collega´s Floor van Rooij
en Ellen Perrin willen bedanken voor hun medewerking aan één van de artikelen in dit
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proefschrift (Ellen, thank you for your work on one of the articles).
Remy de Pundert wil ik hartelijk bedanken voor zijn werk. Hij heeft me ontzettend
geholpen met de vormgeving van de posters voor de congressen en met de vormgeving van
dit proefschrift.
De dagen op de UvA waren heel gezellig door het gezelschap van mijn kamergenoten
Esther Hakvoort, Eva Smallegange en Imane Oulali. Ook waren de lunchen samen met de
OOP aio’s Loes, Bonny, Cathy en Dominik een aangename onderbreking van het werk. Fijn
om met elkaar te praten over zowel privé als werk gerelateerde zaken. Gelukkig blijf ik de
meesten van jullie ook gewoon nog zien!
In het bijzonder dank ik Katrien Helmerhorst voor de superfijne tijd samen in G.0.02.
De afgelopen jaren zijn we meer geworden dan enkel collega’s en daar ben ik erg blij mee.
Samen op congres in Bergen was één groot succes! Ik vond het erg prettig dat er altijd
iemand op het werk was die een luisterend oor kon (en wilde) bieden op de momenten
dat dat nodig was. De adviezen die je me gaf waren vaak erg nuttig en daar heb ik dan ook
veel aan gehad. We bleken daarnaast nog een gezamenlijke hobby te hebben: kleding! Als
we ons even niet meer konden concentreren, vermaakten we ons dan ook zeer goed met
gesprekken over welke kleding we nou weer hadden gezien en graag wilden kopen. Ook op
dit gebied had je altijd goede tips. Ik ben om al deze redenen dan ook heel erg blij dat je
mijn paranimf wilt zijn.
Ook naast het werk waren er een hoop mensen die ervoor hebben gezorgd dat ik de
afgelopen jaren goed ben doorgekomen. Aangezien dit teveel mensen zijn om over iedereen iets persoonlijks te zeggen, doe ik dit even in het algemeen. Lieve vriendinnen van het
eerste uur: Laura en Ineke, lieve vriendinnen van het tweede uur: Claudia, Josien, Martine,
Bibiche en Anne, lieve vriend(in)nen van het derde uur: Imke, Iboya, Inge, Katie, Jeroen,
Mart en Jesse en m’n lieve studie(tijd)vriendinnen/vriend: Selma, Gabi, Sanne, Caroline,
Evalijn en Martijn: Dank voor alle sociale gezelligheid!!
Mijn schoonfamilie in Utrecht verdient het ook om genoemd te worden in dit dankwoord. Herman en Wilfried, dank voor jullie aandacht voor mijn werk. Herman, ik hoop
dat ik de toekomst nog veel publicaties kan opsturen. Anne, ik ben blij dat Vincent zo een
lieve zus heeft waar ik soms ook even gebruik van mag maken. Meike, ik vond het heel fijn
om een familielid te hebben die ook nog niet zo lang geleden gepromoveerd is. Dank voor
je adviezen! Daarnaast dank aan mijn lieve neefjes/nichtje Berend, Mees, Maurits en Juno
voor de zeer welkome afleiding in het weekend.
Mijn eigen familie uit de Zaanstreek (pas uitgebreid met mijn lieve neefje Luuk), fijn
dat jullie er altijd voor me zijn. In het bijzonder dank ik m’n ouders voor hun onvoorwaardelijke steun, ik ben blij om uit zo’n warm nest te komen. Dit heeft me altijd het vertrouwen
gegeven dat alles goed komt, hoe vervelend of lastig iets ook kan zijn. Mama, dank voor het
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controleren van m’n teksten. Papa, fijn dat je altijd vroeg: “Hoe staat het met je artikel”?
Tot slot lieve Vincent, mijn steun en toeverlaat. Ik ben heel blij dat je mijn paranimf wilt
zijn. Je arm om mijn schouder tijdens stressvolle momenten, onze weekendjes samen weg
en onze vele reizen hebben er namelijk elke keer weer voor gezorgd dat ik me vol energie
op mijn werk kon storten. Dank daarvoor! Daarnaast ontzettend veel dank voor het lezen
van de Nederlandse teksten. Ik heb veel aan je tips gehad! Ik hoop dat we nog jaren een
goed team blijven en kijk uit naar onze verdere toekomst samen.
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