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DANKWOORD 

 

 

Het schrijven van een dankwoord is niet makkelijk. Want hoe bedank je iemand met 

woorden? Wie bedank je allemaal? Er zijn zoveel mensen die een ‘dank je wel’ verdienen. 

Laat ik beginnen met mijn dank uit te spreken aan alle kinderen, moeders en vaders die aan 

het onderzoek hebben meegedaan. Jullie hebben alle vragen beantwoord die de 

onderzoeksassistenten en ik stelden, jullie hebben de vragenlijsten keer op keer ingevuld en 

jullie hebben er zo voor gezorgd dat er geanalyseerd en gerekend kon worden. Zonder jullie 

geen data en geen resultaten! Susan – mijn promotor en dagelijks begeleidster – ik wil jou niet 

alleen enorm bedanken voor de fijne begeleiding, maar ook voor jouw vooruitziende blik. Jij 

vond het thema angststoornissen bij kinderen met autisme spectrum stoornissen belangrijk en 

interessant en besloot hiernaar onderzoek te doen. Als je kijkt naar de huidige aandacht in de 

wetenschap voor dit thema dan kan ik zeker zeggen dat jij een enorm goede vooruitziende 

blik hebt gehad. Jij hebt me daarnaast de vrijheid gegeven om mijn eigen weg te vinden en dat 

was heerlijk! Ik kreeg van jou de ruimte en het vertrouwen, maar ik wist ook altijd dat je er 

was als ik je nodig had. Ik vond jouw manier van begeleiden enorm fijn en inspirerend! 

Carmen, mijn mede promotor, ook jou wil ik graag bedanken voor de fijne begeleiding. Jouw 

kritische blik heeft mij steeds aan het denken gezet. Dingen die ik voor vanzelfsprekend 

aannam, daagde jij uit; waar ik soms wat te kort door de bocht was, zette je me aan het 

denken; en waar ik stiekem hoopte op een bepaalde uitkomst, was jij altijd objectief en 

neutraal. Bedankt voor dit perspectief! Esther, mijn copromotor: vanaf het begin hadden we 

een ‘klik’, niet alleen door onze gedeelde interesse voor ASS-onderzoek, maar ook in 

persoonlijk opzicht. Ik heb een enorm gezellige tijd met je gehad in Toronto en kijk uit naar 

de volgende gezamenlijke congresbezoeken en nieuwe projecten: ‘Let’s bring it on!’  

Special thanks to my co-authors from abroad: Sean Perrin and Jeffrey Wood, thank you for 

sharing your ideas, for your comments and helpful feedback. Daarnaast een groot ‘dank je 

wel’ aan de leden van de leescommissie voor de tijd die zij vrij gemaakt hebben om dit 

proefschrift te lezen en te beoordelen.  

Ik wil ook graag de instellingen bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek: 

Riagg Maastricht, Mondriaan, RiaggZuid, GGz Centraal, ’t Centrum, Dimence en GGzE. In 

het bijzonder wil ik de volgende onderzoekscoördinatoren bedanken voor hun jarenlange 

inspanningen voor het project: Ardy Quaedackers, Hans Krot, Myrna Kmiecik, Margreet 
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Broer en Marlies van Dijk. Alle therapeuten die de behandelingen uitgevoerd hebben: enorm 

bedankt voor jullie inzet. De mooie effecten hebben we aan jullie te danken! Een speciaal 

bedankje verdienen ook de onderzoeksassistenten die de interviews afgenomen hebben, de 

vragenlijsten verzameld hebben, en mijn (soms lastige) vragen wisten te beantwoorden. Ik wil 

iedereen bedanken die bij het project betrokken is geweest. Met naam bedank ik: Carolien, 

Elena, Johanna, Leonie en Lisanne voor de prettige samenwerking. Ook mijn (ex-) studenten 

wil ik bedanken voor hun inspanningen: Linde, Lisette, Nienke, Yvonne, Anne, Marloes, 

Marlous, Maud, Esther en Nicole. Dank jullie allemaal voor het werven en verzamelen van de 

data voor de controlegroep. Amber, Djyntha, Femke, Lune Lotte, Marloes, Marthe, Melissa, 

Simone en Suzette, jullie hebben ieder meer dan 100 therapiebandjes beluisterd om ze te 

coderen voor de ‘treatment integrity’. Het resultaat is uiteindelijk één hele regel in het artikel 

en natuurlijk mijn grote dank! 

Op de één na laatste alinea wil ik graag aandacht besteden aan mijn collega’s. In het 

bijzonder wil ik mijn paranimfen (en kamergenootjes) Loes en Cathy noemen. Jullie mogen 

zeker niet onopgemerkt blijven. Dames, niet alleen zijn jullie erg gezellige collega’s, jullie 

zijn ook bijzondere vriendinnen geworden. Enorm veel dank voor de gezelligheid, het delen 

van plezier (en frustraties), en natuurlijk ontzettend bedankt dat jullie mijn paranimfen wilden 

zijn! Ook de andere UvA (AIO) collega’s wil ik bedanken voor de leuke tijd, voor de 

gezamenlijke lunches, de vele kopjes thee en de gezellige praatjes tussendoor. Met naam wil 

ik graag noemen: Andrea, Dominik, Katrien en Loes. Een speciaal bedankje aan mijn 

treinmaatje Marloes – jawel, je komt met naam in mijn dankwoord  – voor de gezellige 

reistijd! Enige discussie ontstond af en toe over de trein van 7 uur versus half 8, of over de 

metro versus de fiets, maar in ieder geval hoop ik nog een tijdje gezellig met je van 

Eindhoven naar Amsterdam te treinen. 

De allerlaatste alinea is bestemd voor de mensen die mij het meest dierbaar zijn. 

Michael, pap en mam, enorm bedankt voor jullie steun en vertrouwen! Dit proefschrift is ook 

een beetje voor jullie – en voor oma die altijd ‘graag nog een keer in de schoolbanken wilde 

zitten’ . Pap en mam, jullie hebben altijd achter me gestaan en gezegd dat ik moest doen 

wat ik zelf wilde. Michael, alle facetten van het schrijven van een proefschrift heb ik met je 

kunnen delen. Je vierde het met me als er een artikel geaccepteerd was (volgens mij heb ik 

nog een etentje te goed?), maar was er ook bij mijn frustraties, had begrip voor het halen van 

deadlines en gaf me de ruimte die ik nodig had. Dank je wel voor je geduld, liefde en begrip! 


