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Met veel plezier heb ik mijn promotieonderzoek uitgevoerd. Dit had echter niet gekund 
zonder de hulp van alle mensen die meedachten bij het opzetten, uitvoeren en vastleggen 
van het onderzoek. Ik ben hen allen erg dankbaar.  
 
Allereerst wil ik mijn beide promotoren en copromotor bedanken. Beste Evert, met je 
kritische kijk heb je al mijn onderzoeken weten te verbeteren tot een mooi resultaat. 
Bedankt voor het delen van jouw inzichten en voor je inzet en enthousiasme die je toonde 
tijdens mijn promotie. Beste Ameen, van copromotor werd je mijn promotor. Bedankt dat 
het altijd lukte om een plekje te vinden in je agenda om even te brainstormen over hoe 
we de data moesten gaan analyseren. Jouw inbreng bij het toepassen en beschrijven van 
de juiste methoden en het oplossen van de lastige R puzzels was onmisbaar. Lieve 
Nicolette, als copromotor ben jij het meest betrokken geweest bij mijn promotie. Ik was 
altijd verbaasd over de snelheid waarmee je mijn stukken van waardevolle opmerkingen 
en commentaar had voorzien. Bedankt voor je goede begeleiding. Jouw harde werken en 
enthousiasme voor de wetenschap heeft me altijd gemotiveerd. Ook mijn coauteurs wil ik 
bedanken voor hun waardevolle inbreng tijdens mijn promotie. Alle leden van de 
promotiecommissie bedank ik voor hun tijd om mijn proefschrift te beoordelen. Dit 
proefschrift zou er niet zijn zonder de vele mensen die zich inzetten voor de NICE 
registratie. Het NICE bestuur en de NICE-KIKkers wil ik bedanken voor de fijne 
samenwerking. Ook de NICE deelnemers wil ik bedanken, zonder hun inzet bij het 
vastleggen van de gegevens was mijn promotie niet mogelijk.  

Ik kijk terug op een leuke tijd op de KIK waar ik mijn promotie heb uitgevoerd. Bedankt 
voor jullie gezelligheid tijdens de lunch, KIK uitjes en borrels. De FAM-meiden, Ferishta, 
Anneke en Moniek, wil ik hier graag in het bijzonder noemen. Ik ben erg blij dat jullie mijn 
vriendinnen zijn geworden en heb altijd genoten van onze “diepgaande” gesprekken 
tijdens de lunch en andere uitjes. Ik hoop dat we de FAMS-uitjes blijven plannen! 
Daarnaast wil ik mijn paranimfen bedanken. Lieve Moniek, jij stond altijd klaar met je 
leuke weetjes en wijze adviezen en zorgde voor wat vrolijke afleiding. Bedankt voor de 
leuke Skype gesprekken en de gezellige autoritjes. Lieve Suzanne, bedankt dat je altijd 
voor me klaar staat. Ik ben blij met onze hechte band en blij dat je naast me wilt staan 
tijdens mijn verdediging. 

Ik wil mijn familie en vrienden bedanken. Lieve Frans, helaas kan jij er niet meer bij zijn. Ik 
had je tijdens mijn verdediging heel graag op de voorste rij, zo trots als een pauw, willen 
zien zitten. Je wordt nog steeds heel erg gemist. Lieve Rob en Betty, zonder jullie was ik 
nooit zover gekomen. Bedankt dat zowel Dennis als ik altijd bij jullie terecht kunnen. Lieve 
broers, Maurice en Stefan, bedankt dat ik altijd op jullie kan rekenen. Suzanne, je bent al 
genoemd als paranimf, maar hier kan je niet ontbreken om ook als mijn zus genoemd te 
worden. Lieve Liese, mijn vrolijke kleine meid, ik geniet elke dag van je! Lieve Dennis, we 
zijn al jaren samen en genieten inmiddels samen van onze dochter. Ik hoop dat we samen 
nog vele mooie momenten mogen meemaken.  

Bedankt, Sylvia 


