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DANKWOORD
Een proefschrift schrijf je niet alleen. Wat heerlijk dan ook dat het dankwoord de
ruimte biedt iedereen te bedanken die mij in de afgelopen jaren heeft geholpen, heeft
gesteund, heeft laten lachen.
Allereerst wil ik alle 764 kinderen bedanken die hebben deelgenomen aan de studies
in dit proefschrift. Als jullie de taakjes niet zo enthousiast hadden uitgevoerd, dan was
dit proefschrift er niet geweest. Dank ook aan jullie leerkrachten die zo gastvrij en
behulpzaam zijn geweest.
De grootste bijdrage aan dit proefschrift is geleverd door mijn promotor Peter.
Bedankt Peter, ik had me geen betere begeleider kunnen wensen. Bedankt voor de
kansen die je me geboden hebt, voor je vertrouwen, voor de pittige inhoudelijke
discussies, de altijd waardevolle feedback, de even waardevolle meningsverschillen,
voor het geduld als ik even moest uitrazen en vooral ook voor de gezellige praatjes
tussen de bedrijven door. Ook mijn tweede promotor Aryan wil ik bedanken. Met
name voor dat fantastische telefoontje op de avond na mijn sollicitatiegesprek.
Bedankt Aryan dat ik met dit project aan de slag mocht. Bedankt ook voor de
leerzame begeleiding bij het uitvoeren van dyslexieonderzoeken. En vooral bedankt
voor de tijd die je hebt vrijgemaakt om in korte tijd alle hoofdstukken van dit
proefschrift te lezen en van feedback te voorzien. Bedankt Frans, voor de kans die je
me geboden hebt om als Yield postdoc aan de UvA te blijven werken. Daarnaast wil
ik jou en ook Carsten, Wim, Ludo en Ron hartelijk danken voor de tijd die jullie
gestoken hebben in het beoordelen van dit proefschrift en in het opponeren.
Ik wil met name ook Janet van Hell bedanken. Door haar inspirerende begeleiding bij
mijn bachelor- en masterscriptie en de kansen die zij mij daarbij geboden heeft ben ik
het doen van onderzoek leuk gaan vinden. Bedankt Janet, als jij mij niet met beide
benen zo stevig op het onderzoekspad had gezet, had ik een promotietraject niet eens
overwogen.
Dan de afdeling POWL in het algemeen en de onderzoeksgroep OLP (inmiddels
O&O) in het bijzonder; het warme nest waar ik in Amsterdam in terecht kwam.
Bedankt Elsje en Debora, ‘zusjes’ van het eerste uur, wat hebben we het leuk gehad.
Jullie harde werken en toewijding aan de wetenschap waren inspirerend. Bedankt ook
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Elsje voor het mede opzetten van het onderzoek naar stil en hardop lezen.
‘Adoptiezusje’ Maaike, wat heerlijk om af en toe met iemand te praten die zo positief
maar tegelijkertijd zo nuchter staat in deze soms toch wat bizarre academische wereld.
Aan jou dank ik ook mijn huidige baan als dyslexiebehandelaar. Ik heb ontzettend
veel zin in de drie spannende onderzoeksprojecten die we net gestart zijn. Die beloven
veel mooie resultaten, maar vooral ook veel gezellige momenten. En dan Britt. Wat
een fantastisch moment was dat, dat jij op de UvA kwam werken. Wat fijn om een
maatje te hebben die dezelfde interesses en vooral ook dezelfde humor heeft. Wat
hebben we een lol gehad, zowel binnen als buiten de UvA. En wat leuk dat met ons
BAM-project bleek dat we ook goed samen kunnen werken. Thanks B, vooral ook
voor het zijn van mijn paranimf. We proosten op nog vele jaren BAM. Bedankt ook
Bettina en Marloes, dat jullie ons team kwamen versterken met interessant onderzoek,
maar vooral ook met gezelligheid. Bettina, bedankt voor de rust, de leuke gesprekken
en die fantastische scherpe opmerkingen. Marloes, bedankt voor je aanstekelijke
enthousiasme, de te gekke congressen en voor het feit dat je altijd klaar staat om te
helpen waar nodig. Cristina, thank you for visiting our research group, I really enjoy
working on your paper together. Dank aan ‘team leverworst’ voor de gezellige
momenten op de UvA en daarbuiten. Suzanne, bedankt voor je hulp in tijden van
moeilijke SEM. Lisette, aan jouw geweldige tips dankt dit proefschrift haar beauty.
En Elise, wat fijn dat je naar de UvA bent gekomen. Bedankt voor die altijd
opbeurende praatjes op stressvolle momenten. Ik hoop dat we de komende tijd flink
aan de slag kunnen gaan met onze onderzoeksplannen. Marjolein, ook jij bent weer
zo’n goede, hard werkende, gezellige toevoeging aan het team. Veel dank ook aan
mijn Yield-collega’s voor jullie interesse en begrip tijdens de afronding van mijn
proefschrift en aan alle andere collega’s die ik hier niet persoonlijk kan noemen, maar
die mijn aio-tijd zo leuk hebben gemaakt.
Van alle kinderen die hebben deelgenomen aan deze onderzoeken heb ik er zo’n 100
zelf kunnen testen. Voor het verzamelen van de rest van de data wil ik Marleen
bedanken, evenals de studenten die in het kader van bachelor- of mastervakken
hebben meegewerkt: Rosanne, Susanne, Annemiek, Miranda, Lucia, Laura, Jolanda,
Marjolein, Bertine, Chantal, Jelke, Suzanne, Dorien, Kelly, Linda, Natascha, Martine.
Ook wil ik graag de studenten bedanken die in dezelfde periode data hebben
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verzameld voor projecten buiten dit proefschrift om: Inca, Amy, Ellen, Hilde, Rianne,
Marlot, Kaarmia, Rikkert, Stefanos. Het was erg leuk om met jullie te werken.
Hoe belangrijk het ook is om het op je werk naar je zin te hebben, de mensen
daaromheen zijn nog veel belangrijker. Lieve meiden, wat heerlijk dat we na al die
jaren nog steeds zo goed bevriend zijn. Yvette, Marije, Sophie, Frederike, bedankt
voor jullie interesse, steun en vooral voor al die gezellige middagen, avonden,
weekenden en vakanties. Nikki, jij in het bijzonder, wat fijn dat ik in ‘Jip en Janneke
taal’ af en toe tegen je aan mocht kletsen over mijn onderzoek. Bedankt voor je
betrokkenheid, voor je vriendschap en vooral ook voor het feit dat je als paranimf
naast me wilt staan.
Graag wil ik mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke liefde en steun. Ik
kan altijd bij jullie terecht, of het nu gaat om serieuze zaken of om echte Brabantse
gezelligheid. Jullie zijn altijd geïnteresseerd in mijn werk en hebben op alle mogelijke
manieren bijgedragen aan deze bijzondere dag. Lieve Vivian, little sis’, hartelijk
bedankt voor je steun en voor al die fantastische zussendates. En Thomas, bedankt dat
je haar, en natuurlijk ook jezelf, naar Amsterdam hebt gebracht voor nog meer
gezellige avondjes. Ik wil mijn peettante Miriam bedanken voor de leuke mailtjes.
Bedankt ook dat jij, en uiteraard ook Jan, naar Amsterdam wilt komen om bij de
verdediging aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor tante Corry en oom Gust, wat fijn
dat jullie erbij willen zijn.
Last, but definitely not least, Sebastián, mijn lief, ik dank het aan jou dat ik in de
laatste, meest zware maanden van mijn promotietijd alleen maar kon stralen.
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