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Het is zover, mijn proefschrift  is af! Dat betekent dat ik eindelijk iedereen mag bedanken die 
daaraan heeft  bijgedragen.  

Allereerst dank ik alle pleegkinderen voor hun waardevolle stem die zij hebben laten horen 
met hun deelname aan dit onderzoek. Daarnaast dank aan de vele, vele pleegouders die 
naast alles dat zij al doen, ook nog eens de ti jd hebben vrijgemaakt mee te doen aan dit 
onderzoek. Jullie zorg en inspanningen zijn van onschatbare waarde voor zoveel kinderen 
in Nederland. 

Grote dank gaat uit naar mijn promotor Jo Hermanns. Beste Jo, jouw begeleiding begon  bij 
het schrijven van mijn scripti e en heeft  nu geleid tot dit proefschrift . Ik ben je zeer dankbaar 
dat jij samen met mij dit promoti eonderzoek op poten wilde zett en en dat je vertrouwen had 
in mijn wens om ook in de prakti jk te blijven werken. Bedankt voor de zelfstandigheid die jij 
me ti jdens dit hele project toevertrouwde, terwijl je alti jd beschikbaar was voor feedback 
en bijsturing daar waar nodig. Jij hebt mij geleerd hoe je wetenschap bedrijft  binnen de 
vaak weerbarsti ge prakti jk van de jeugdzorg. Jouw conti nue oog voor de betekenis van 
onderzoek voor de gezinnen en kinderen die het betreft , en andersom, is voor mij een grote 
inspirati e geweest. Het is voor mij een grote eer (één van) jouw laatste promovenda te zijn.

Zeer veel dank ook aan mijn copromotor Floor van Rooij. Lieve Floor, in de bijzondere 
partti  me constructi e van mijn promoti eonderzoek, heb jij je alti jd zeer fl exibel, constructi ef 
en belangeloos ingezet om mij zo goed mogelijk te begeleiden. Jouw feedback bleef alti jd 
even opbouwend, volledig en scherp, al was het versie nummer zoveel van een stuk dat je 
onder ogen kreeg. Bovenal ben je een waanzinnig hartelijke, lieve en heel slimme collega 
en hoop ik in de toekomst zeker met je te blijven samenwerken.

Mijn promoti ecommissie, Hans Grietens, Joop de Jong, Pier Prins, Carlo Schuengel en Geert-
jan Stams, hartelijk dank voor jullie interesse en de ti jd die jullie hebben willen besteden 
aan het lezen en beoordelen van mijn manuscript.

Beste Maureen, jouw bijdrage als onderzoekscoördinator is van fundamenteel belang 
geweest voor het slagen van dit uitdagende project. Als jij ergens je tanden in zet, laat je niet 
meer los. Dat is precies wat nodig was voor de complexe logisti ek van de dataverzameling en 
de inclusie. Met jouw menselijke Excel capaciteiten managede je ruim 1000 pleeggezinnen 
verdeeld over meerdere instellingen en onderzoeksfasen het hele traject door. Geen enkele 
maal heb je een steek laten vallen, dat is echt bewonderingswaardig. Heel erg bedankt.

Beste Geertjan, dank je wel voor al jouw input in de wetenschappelijke output van dit 
onderzoek. Jouw interesse en enthousiasme voor dit project zijn zeer waardevol voor mij 
geweest. Jouw kennis en inzichten, die je alti jd op zeer pragmati sche wijze weet te delen, 
zijn een belangrijke aanvulling geweest op het eindresultaat.   
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Beste Frans, ik kwam er niet onderuit, multi level analyses waren het gene dat de RCT 
dataset nodig had. Hartelijk dank voor jouw onmisbare hulp daarbij. 

Dit project was nooit geslaagd zonder de inzet van alle professionals uit de prakti jk. Aan allen 
van de betrokken pleegzorginstellingen, Lonneke en Julia (De Rading), Petra en Anja (Juzt) 
en Suzanne, Greetje, Agnes, Marloes, en Wiesje (Jeugdhulp Friesland), hartelijk dank voor 
de pretti  ge samenwerking. Lonneke en Julia, jullie waren betrokken vanaf het allereerste 
uur, hebben het hardst moeten meewerken om alle hobbels te overwinnen en het langst 
moeten wachten op de resultaten. Jullie mag ik dan ook in het bijzonder bedanken dat het 
slagen van deze RCT in de pleegzorg nu een feit is. Petra, als wetenschapper in de prakti jk 
ben jij een voorbeeld voor mij. 

Alle pleegzorgwerkers, dank voor de energie die jullie hebben gestopt in het enthousiasmeren 
van pleeggezinnen om mee te doen aan onderzoek. Bedankt alle PMTO-therapeuten, voor 
jullie fl exibiliteit om je te voegen naar de soms lasti ge voorwaarden van een RCT. 

Beste Gonnie (PiResearch), dank je wel voor jouw bijdrage en betrokkenheid in dit project. 
Je bleef alti jd kriti sch en inhoudelijk scherp. Dat was zeer leerzaam en goed voor de kwaliteit 
van het eindresultaat.  

Dank voor de fi jne samenwerking en gezelligheid mijn leuke collega’s op de UvA, Henny, 
Daphne, Joyce, Rabia, Alithe, Jolien, Ruben, Gabriel, Imane, Marleen, Rosanne, Peter, Anne, 
Renske, Eva, Bonne, Roos en Ries. Dank ook Rianne, Dieke, Irene, Desiree en Kim voor jullie 
bijdrage aan dit onderzoek. 

Lieve Loes en Katrien, Lausanne en Philadelphia waren te gek, maar Louie Louie doet het 
tegenwoordig ook goed. Ik hoop jullie daar nog vaak te zien (of in Zeeland, Ktje!). 

Dan zijn er nog velen die op indirecte wijze hebben meegewerkt aan dit proefschrift , door 
hun aanwezigheid in mijn leven buiten het onderzoek. Familie uit Friesland en Zweden, mijn 
lieve GZ-vriendinnetjes, bestuursgenootjes, KAP-collega’s en fi jne collega’s in Weesp, dank 
jullie wel voor jullie betrokkenheid. 

Mijn allerliefste vriendinnen Anne, Anouk, Bonnie, Hiske, Flora, Tessel, Sanne, Fieke en 
Inge, dank jullie wel dat jullie er alti jd zijn. Afspreken met jullie is wat ik het liefste doe. 
‘Babypret’ for life, jullie zijn echt onmisbaar voor mij!  

Mijn paranimfen, Patt y en Anne, wat ben ik blij dat jullie op 9 september aan mijn zijde 
staan. Lieve Patt y, in de relati ef korte ti jd dat we collega’s zijn, ben ik je ontzett end gaan 
waarderen. Dank je wel voor al jouw hulp bij de RCT-papers en voor onze interessante 
discussies over de wetenschap achter het opvoeden. 
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Lieve An, al sinds het begin van de middelbare school ben jij mijn beste vriendin. Niemand 
heeft  op zoveel mooie, moeilijke, belangrijke én alledaagse momenten, zo dichtbij mij 
gestaan. Je bent er alti jd. Ontzett end veel dank voor je vriendschap en steun.

Mijn immer gezellige schoonfamilie in Eijsden, dank voor jullie betrokkenheid de afgelopen 
jaren. Emmy en Gerard, van begin af aan heb ik mij ontzett end welkom gevoeld bij jullie. 
Oneindig veel dank voor al jullie zorg voor de meisjes, waardoor ik alti jd met een gerust 
hart aan mijn proefschrift  kon werken, of met Pablo weg kon, of met vriendinnen op pad, 
of kon shoppen, sporten, of wat dan ook. 

Ongeloofl ijk dankbaar ben ik voor het hechte en gezellige gezin waarin ik op ben gegroeid. 
Gijs en Daphne met Max en Julia, Geerte en Joost met Pepijn en Eline, Koen en Astrid, 
Dimitri, Irsjaad en Fahiem, wat ben ik blij dat jullie mijn familie zijn. Mijn grote broer Gijs, 
dank voor je alti jd aanwezige humor en dat je er alti jd bent als hulp nodig is. Mijn allerliefste 
zusje Geerte, er is niemand met wie ik zo op één lijn sta als met jou en aan wie ik zo weinig 
hoef uit te leggen op de momenten die er het meest toe doen, dank je wel daarvoor. Mijn 
kleine grote broertje Koen, onderzoekspartner in crime, dank je wel voor onze waardevolle 
app gesprekken over alles wat belangrijk is in het leven. Mijn broertjes Dimitri, Irsjaad en 
Fahiem, als jullie er niet waren geweest, ging dit proefschrift  waarschijnlijk over iets heel 
anders. Ik ben trots op jullie en heel dankbaar voor alles wat jullie voor mij betekenen.

Lieve pap en mam, dank jullie wel voor mijn fi jne jeugd waarin jullie er alti jd waren, en nog 
steeds zijn, nu ook weer voor de meisjes. Dank voor het vanzelfsprekende vertrouwen en 
de ruimte die jullie alti jd gaven. Dank voor jullie steun en trots. Pap, ‘kan niet bestaat niet’, 
en dat is precies waarom dit proefschrift  hier nu ligt. Mam, dank voor de liefde voor het 
vak, jij bent de wijste pedagoog die ik ken. Dank jullie wel voor alles.

Dan tot slot, lieve Pablo. Met jouw fundamentele geloof in de wetenschap was jij mijn 
beste, en meest leerzame, baken ti jdens de moeilijke momenten in dit promoti etraject. 
Ook jouw nuchtere en pragmati sche kijk op zaken bood alti jd uitkomst: ‘Als het niet gaat 
zoals het moet, moet het zoals het gaat’. Dank je wel voor je steun en rotsvaste vertrouwen 
in mij. We hebben aardig wat mijlpalen bereikt de laatste jaren en ik ben trots op ons. Nu is 
het ti jd voor een nieuw avontuur, met onze drie liefste meisjes, jij en ik, samen.
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