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Dankwoord
Het heuglijke moment is daar, dat ik op deze plaats al diegenen kan

bedanken die hebben bijgedragen aan de tot stand koming van dit
proefschrift. Een aantal mensen wil ik graag bij naam noemen.

Om te beginnen wil ik alle gezinnen (ouders en kinderen) bedanken
die, in een tijd waarin ze de stap hadden genomen om hulp te zoeken
voor zichzelf en/of hun kind, ook nog bereid waren om tijd en energie te
steken in het onderzoek, en de gastvrijheid boden om ons in hun huis te
ontvangen. Ook de leerlingen en docenten van de basis- en middelbare
scholen (in Voorschoten, Leiden, Oegstgeest, Zoetermeer en Den Haag)
die wij hebben bezocht ten behoeve van het ontwikkelen van de EMBU
vragenlijst, wil ik op deze plek nog eens hartelijk bedanken voor de
geboden gelegenheid en inzet.

Mijn promotor prof.dr F. Boer en co-promotor dr. M.Th. Markus wil ik
hartelijk bedanken voor hun begeleiding vanaf de start van het
onderzoek tot aan de afronding uitmondend in dit proefschrift.

Beste Frits, jouw uitgebreide en parate kennis, gecombineerd met
jouw creatieve geest en vermogen om op heldere wijze de vertaalslag
naar de klinische praktijk te maken, zijn inspirerend geweest en
stimuleerden tot verbreding en verdieping. Daarnaast was je meer dan
eens bereid om de toegankelijkheid van menig artikel en presentatie te
vergroten dankzij pakkende suggesties.

Beste Monica, je hebt me in de dagelijkse praktijk van het
onderzoeksveld ingevoerd en begeleid. Van je systematische aanpak en
analytisch vermogen om naar een vraagstuk te kijken, heb ik veel
geleerd en groeide mijn wetenschappelijke vorming. Daarnaast was
jouw methodologische achtergrond onmisbaar voor de data-analyse,
waar ik je heel dankbaar voor ben. Onze veelvuldige besprekingen (op
de meest uiteenlopende tijdstippen) waarbij op zijn tijd ook ruimte was
voor persoonlijk wel en wee, waren vruchtbaar, inspirerend, plezierig en
heel steunend. Jouw grondige en scherpzinnige kritiek en adviezen
kwamen de kwaliteit van mijn werk zeer ten goede. Je was altijd bereid
om op mijn vragen in te gaan, mee te denken en te zoeken naar
constructieve oplossingen. Veel dank hiervoor.

Prof.dr Ph. Treffers, beste Flip, tijdens het wetenschappelijk
onderzoek in het kader van mijn doctoraalscriptie heb jij mij met
allerhande facetten van wetenschappelijk onderzoek laten kennismaken,
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waarbij ik ontdekte hoe leuk dit kan zijn. Vervolgens bood jij mij de
mogelijkheden voor een promotietraject. Hartelijk dank daarvoor.

Meestal wordt onderzoek in gezamenlijkheid verricht. Sophie Borst,
Thea Hoogendijk, Marjo Borsje en Els Koudijs, ik bedank jullie voor de
prettige samenwerking en hulp.

Beste Sophie, met jou heb ik veel plezier beleefd aan het bezoeken
van de deelnemende gezinnen in menig uithoek van Zuid-Holland, als
ook aan onze overleggen om diagnostisch zo scherp mogelijk te zijn.
Jouw realistisch kritische blik gericht op de praktische uitvoerbaarheid
van het doen van onderzoek, waren uitermate zinvol en kwamen het
onderzoek, de deelnemers en onszelf ten goede.

Beste Thea, het moment waarop jij bescheiden informeerde of wij
jouw – nog wel onbezoldigde – hulp konden gebruiken bij de uitvoering
van het onderzoek, staat me nog helder voor de geest. Je bleek een
geschenk uit de hemel. Welke tegenslagen zich ook aandienden, het had
geen (zichtbare) invloed op jouw inzet. Ik ben dan ook heel blij dat je
mijn paranimf wil zijn, waarmee ik uiting geef aan mijn dank voor jouw
betrokkenheid.

Beste Marjo, jij hebt ons team versterkt en het werk verlicht bij het
bezoeken van de deelnemende gezinnen. Ik ben je hiervoor zeer
erkentelijk.

Beste Els, de precisie en systematiek waarmee jij data weet te
vergaren en beheren, waren leerzaam in de voorbereiding, waarmee ik
bij de daadwerkelijke dataverzameling mijn voordeel heb kunnen doen.
Dank je wel.

Willem Los en Bart Siebelink. Regelmatig heb ik in mijn ‘Curiumjaren’
bij jullie aangeklopt met een vraag om hulp. Hoe druk jullie ook waren,
ik mocht toch weer binnenvallen en voelde me nooit de deur uitgekeken.
Mijn dank hiervoor.

Het bestuur van Curium bedank ik voor de mogelijkheid om een
aantal jaren als beginnend onderzoeker te werken en om aan het einde
van mijn specialisatie tijdens het keuzejaar tevens een dag per week
aan de wetenschap te kunnen besteden.

Vele medewerkers op Curium hebben bijgedragen aan dit onderzoek
(in het bijzonder de afdeling psychodiagnostiek en de polikliniek
medewerkers) en hebben belangstelling getoond voor de voortgang. Ik
spreek hier mijn dank naar hen uit.
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Meerdere studenten sociale wetenschappen en geneeskunde hebben
zich in verschillende fases van het onderzoek ingezet. Een aantal wil ik
in het bijzonder noemen: Karin Bras, Elena Carmona, Monique
Harperink, Monique Lappenschaar, Sandra Schreuder, Yvette van
Wankum en Ruth Wiechers. Het was leuk en inspirerend om met jullie
samen te werken. Ragna Maingay, veel dank voor jouw onmisbare
bijdrage aan de herstelwerkzaamheden van de bestanden, na spontane
dataverwisselingen die bijna een magisch karakter leken te hebben.

Cisca Parrel en Ien Stigter bedank ik voor het steeds opnieuw
aanleveren van het leesvoer waar ik telkenmale om vroeg.

Dr. Peter Dingemans, hartelijk dank voor het plezier tijdens de FMSS-
trainingen, het overleg over de toepasbaarheid van de FMSS op de
kinderleeftijd en jouw waardevolle commentaar op het bottom-up paper.

Prof.dr Ph. Spinhoven, Philip, je enthousiaste bereidheid mee te
denken en te overleggen ten behoeve van het top-down onderzoek, en
jouw opbouwende kritische commentaren hierbij, heb ik zeer
gewaardeerd.

Prof.dr R. van Dyck en dr. T. Rombouts wil ik bedanken voor hun
medewerking bij de totstandkoming van het top-down onderzoek.

Mijn collega’s op Triversum bedank ik voor hun enthousiasme,
bevlogenheid en collegialiteit. De Raad van Bestuur van Triversum wil ik
bedanken voor de substantiële financiële bijdrage aan de drukkosten
van mijn proefschrift.

Bij dit onderzoek naar gezinsrelaties zijn ook vele (gezins)relaties
voor allerhande wetenschappelijke doeleinden benaderd, ingezet en
betrokken. Mijn dank gaat uit naar de vrienden en kennissen van mijn
ouders die belangeloos aan de pilot hebben bijgedragen, in het bijzonder
Aad en Annemarie Bongers. Hierdoor hebben we heel wat kinderziektes
kunnen overwinnen, en kregen we ervaring in het onderzoek bij
gezinnen thuis, voor het grote werk van start ging.

Lieve ouders, Hilde en Fred, jullie rotsvaste vertrouwen in mijn
mogelijkheden, nog voor ik daar zelf op durfde vertrouwen, stimuleerde
mij om nieuwe uitdagingen op te pakken en mijn grenzen te verleggen.
Bij dit onderzoek hebben jullie regelmatig spontaan vrienden en
kennissen opgetrommeld voor allerhande hulp. Mam, wie had durven
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hopen dat we nog zo veel moois zouden meemaken en delen. Ik ben
hier heel dankbaar voor, en hoop dat er nog vele mooie momenten aan
onze herinneringen mogen worden toegevoegd.

Lieve schoonouders, Duurt en Mariet, dank voor jullie
hartverwarmende zorg en het inspringen zodat ik op sommige
‘mammadagen’ kon schrijven.

Lieve Leonie, zus en vriendin, hoe kan het ook anders dan dat jij mijn
paranimf bent. Dank je wel voor jouw vriendschap en verbondenheid.
Lieve Merel, dank voor je steun. Lieve Paul, bedankt voor al je hulp als
‘digitale helpdesk’. Lieve Femke, jouw secure hulp bij de vormgeving
van dit boekje, doet het geheel mooi tot zijn recht komen. Lieve
zwagers en schoonzussen, lieve vrienden, dank voor jullie geduld, steun
en vrolijkheid in alle ‘jaargetijden’. Jullie hoeven nooit meer voorzichtig
te vragen hoe ver het met het proefschrift staat. Het is af.

Helen and Jane, thanks for reading through the last version of the
manuscript to dot one’s i’s and cross one’s t’s.

Last but not least, mijn eigen gezin, aan wie ik dit boekje opdraag.
Liefste Laurent, jij bent mijn rots in de branding. Jouw liefde,
onvoorwaardelijke steun en flexibiliteit, gaven mij de ruimte en de
energie om aan dit traject te beginnen, door te zetten en het tot een
goed einde te brengen. Jouw realiteitszin heeft mij geholpen wanneer ik
prioriteit uit het oog dreigde te verliezen. Lieve Julie-Anne en Liselot,
jullie verrijken het leven van Laurent en mij op zo’n manier, dat het
stellen van prioriteiten een stuk eenvoudiger is geworden.


