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Voorafgaand aan het schrijven van dit dankwoord had ik het voornemen het kort te houden. 
In de wetenschap dat ik hierin heb gefaald wil ik mijn dankbaarheid uiten aan de vele 
mensen die belangrijk zijn geweest bij het tot stand komen van mijn proefschrift. 

Allereerst bedank ik alle deelnemers. Geen wetenschap zonder participanten en ik waardeer 
jullie openheid en inzet. Een speciaal bedankje aan alle ORCHIDS gezinnen in Almere, 
Amersfoort, Stichtse Vecht en Montfoort/Woerden die ons, en onze studenten, thuis 
verwelkomden. Bedankt voor jullie gastvrijheid. Dank ook aan GGD Flevoland (AnneMarie 
Schuurman) en GGD Midden-Nederland (Monique Westerlaken) voor jullie partnerschap 
bij het werven van de deelnemers en de uitvoer van de training. ScienceLive in Science 
Center NEMO Amsterdam dank ik voor het huisvesten van, en alle bezoekers dank ik voor 
hun enthousiaste deelname aan, ons experiment.

Op dit boekje staat mijn naam. Echter, het is het resultaat van een ‘team effort’ en was 
er nooit gekomen zonder de begeleiding en steun van mijn promotores en collega’s. 
Beginnende met de orchideeën: 

Walter, jouw integriteit, kritische blik, en onmeetbare kennis maken je voor mij tot een 
groot voorbeeld. Ik kan alleen maar hopen dat ik me de afgelopen vijf jaar een klein deel van 
jouw kennis en kwaliteiten eigen heb kunnen maken. Dankjewel voor al je ondersteuning.

Bram,  jouw OWP is een fijne leeromgeving. Ik ben je erg dankbaar dat ik altijd bij je 
terecht kon met nieuwe leuke plannen, maar zeker ook met lastigere zaken. Ik waardeer je 
ongeëvenaarde energie, enthousiasme en je luisterend oor. Dankjewel voor alle interesse, 
steun en advies. 

Geertjan, geen plan was te ambitieus om te bespreken en tegelijkertijd heb je me beschermd 
tegen m’n eigen enthousiasme. Ik heb erg genoten van onze bomvolle, maar super-
efficiënte, besprekingen. Daarnaast heb ik simpelweg ontzettend veel van je geleerd (en 
meer dan alleen het aantal albums uitgebracht door The Doors of dat je nooit een fietstaxi 
moet nemen). Ik kijk uit naar het nieuwe wetenschappelijke avontuur dat wij aangaan de 
aankomende drie jaar.

Rabia, met z’n tweeën een complex project draaien als de onze is een hele uitdaging. Samen 
sleepten we met duizenden enveloppen, reden we ontelbare steekkarretjes over de gang, 
en zaten we ’s avonds laat in de auto terug van IY in Almere (fjuut fjew). Met als resultaat 
niet alleen twee proefschriften maar mogelijk ook dat we onze gehele academische carrière 
‘dat ORCHIDS duo’ blijven. Interessant om te zien hoe verschillend we dan toch hetzelfde 
onderwerp hebben benaderd. Ik ben trots op ons resultaat! 
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Tamara, ik vraag me oprecht weleens af hoe het project gelopen zou zijn zonder jou, je 
tomeloze inzet en je oplossingsgerichte en collegiale manier van werken (op z’n minst minder 
vlekkeloos). Je was onmisbaar achter de schermen van ORCHIDS. Dankjewel voor alles! 
 
Zowel de ORCHIDS als de NEMO studie waren onmogelijk geweest zonder de inzet van 
onderzoeksassistenten en studenten. In het bijzonder Karin, Marieke, Jamilla, Erika en 
de dames die hun zomervakantie hebben opgeofferd om mee te helpen in NEMO (Annette, 
Lise, Rebecca, Eva, Elisa, Lotte, en Soumaya). Dankjulliewel!

IY groepsleiders Marieke, Maartje, Inge, Rebecca, Barbara, Esmée, Jovanca en Jolien, (en 
Tamara, Rabia en Geertjan natuurlijk) bedankt voor de met veel zorg en liefde verzorgde 
ouderbijeenkomsten. Marte en Maartje jullie ondersteuning bij de uitvoer van IY was 
onmisbaar. Bedankt voor de fijne supervisie. Het was hard werken maar het resultaat was 
dan ook fantastisch. De mooie succeservaringen van de trainers en de prachtige verhalen 
van ouders zullen me altijd bijblijven.

Dankjewel ook aan alle OWP collega’s (Aart, Anne, Annerieke, Afke, Daan, de Elly’s, 
Esmée, Helen, Herman, Jan, Judith, Liesbeth, Marcel, Marijn, Roos, Sander, Yolanda en 
de hieronder genoemde JONKIES): de tweede verdieping van het Langeveld voelt voor altijd 
als thuis (waar je bij binnenkomst warm verwelkomd wordt door Janet en Karin). Met veel 
plezier denk ik terug aan alle uitjes, schrijfweken en de Yankie swaps! Een speciaal bedankje 
voor alle (ex)JONKIES (Ankie, Anouk, Astrid, Anne, Eddie, Hilde, Ivy, Laura, Martine, 
Meike, Nori, Odilia, Patty, Petra, Pieter, Rabia, Rik, Theresia, Saskia, Ziyan en Yue): een 
ongebruikelijke verzameling leuke, hardwerkende en gedreven mensen. Dankjewel voor 
jullie interesse, steun en voor alles wat we van elkaar hebben mogen leren. Eddie en Meike, 
bedankt voor jullie enthousiasme, hulp en inbreng tijdens het NEMO-experiment. Jullie 
zijn supersterren! Lieve Anouk, fijn dat ik altijd even bij je mocht komen filosoferen over (de 
gang van zaken binnen) de wetenschap en een beetje van je heerlijke vers gezette koffie mocht 
stelen. Nog meer dank aan de “weekend werkende wokkels” Hilde, Laura, Martine, Odilia, 
Pieter en Roos. Ik heb immens genoten van alle officieuze schrijfdagen, koffietjes, dansjes 
en etentjes. Jullie zijn een bron van onmisbare peerfeedback en fantastisch gezelschap! Ik 
hoop dat er nog vele schrijfdagen (en dansjes, baby’s en bruiloften) zullen volgen. 

Lieve OOS collega’s (Alithe, Anne, Anne, Caspar, Channah, Daphne, Floor, Gabriel, Henny, 
Imane, Jolien, Katrien, Loes, Marleen, Renske, Ruben, Patty, Peter en Rosanne) het is raar 
om midden in een project te verhuizen naar een andere afdeling en universiteit, maar ik 
heb me meteen erg welkom gevoeld bij jullie. Daar dank ik jullie allen voor. Ik ben blij dat 
ik de aankomende drie jaar nog kan blijven plakken. Een specifiek bedankje aan de dames 
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en heren van D9.12: jullie waren ontzettend leuke kamergenoten. En aan Katrien, Daphne, 
Floor en Loes voor alle gezelligheid in D9.00: Amsterdam is leuk, jullie zijn nog leuker! Ik 
hoop dat er nog vele amandelcakejes, pizza’s en films zullen volgen. Eddie, (ja, alweer) mijn 
homie bij de UvA. Ik hoop dat we –tussendoor het fantaseren over een afdelingshond- ook 
in Amsterdam weer zullen samenwerken. Daniёlle, bedankt voor al het werk dat je in het 
coderen van die honderden filmpjes hebt gestoken. En dat met onze hete adem in de nek, 
maar zonder te klagen. Je bent een fijne collega. Jolien, bij jou laten we ORCHIDS in goede 
handen achter (een fijn gevoel). Ik kijk uit naar onze verdere samenwerking.

To my reading committee, Prof. Bögels, dr. Hoeve, Prof. Stams, Prof. Van Leeuwen, Prof. 
Jaffee, and Prof. Van IJzendoorn: thank you so much for your willingness to read my 
dissertation and for making the time to attend my defense. It is much appreciated.

Petra Helmond, Daan Brugman en Minet de Wied, bedankt dat jullie mij indirect aan de 
wetenschap hebben geïntroduceerd. Eén van de mooiste dingen aan werken in de wetenschap 
is voor mij het samenwerken met zoveel verschillende mensen. Fijn te merken dat collega’s 
van andere afdelingen en universiteiten hier zo voor open staan. Loes Keijsers, bedankt 
voor al je ‘peptalks’ en adviezen. Fijn ook dat je de person-environment focusgroep wilde 
voorzitten. Jolien van der Graaff, bedankt voor alle hulp en advies bij de EMG-metingen 
bij NEMO. Dankzij jou leek alles makkelijk! Prof. Susan Branje, zonder jouw EMG-
apparatuur was het NEMO experiment nooit gelukt. Dankjewel voor je generositeit. Dennis 
Schutter, bedankt voor je onmisbare hulp bij het NEMO experiment en al je enthousiasme 
daaromheen. Ik kwam altijd vol inspiratie terug van besprekingen met jou! 

Prof. Elena Grigorenko, thank you for welcoming me to your wonderful group and giving 
me the opportunity to work with them. I have many fond memories of my stay at the Child 
Research center and I learned so much. Sascha, dank für alles was ich gelernt habe. I hope 
we will continue our collaboration in the future. Marina, I gained a friend during my time 
at Yale. Thank you for exploring the US with me and inviting me into your St. Petersburg 
home (спасибо).

Prof. Sara Jaffee, thank you for your warm welcome, your time, patience and your advice 
during my visit to your lab. I felt very inspired by your vision on science and the way you 
work. Your input helped me to grow a little closer to the best of my abilities. Lauren, Jenn, 
Izabella, and Bethany, thank you for making my stay at the Risk and Resilience lab so much 
fun.
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Aan mijn paranimfen Brenda en Odilia: Dankjewel dat jullie op de grote dag achter me 
staan. Brenda, ik ben blij en trots dat jij mijn zus bent. Je oneindige enthousiasme en 
daadkracht inspireert me. Odilia, wat begon als hardloopmaatjes voor de Bata, eindigde in 
een ware vriendschap. Je bent een supergezellige mede-koffie-en-bandjes-enthousiast, en 
een onmisbaar klankbord.

Lou, ik weet niet waar ik moet beginnen of eindigen met jou bedanken voor van alles en nog 
veel meer. Voor hier laat ik het even bij oneindig veel dank voor ruim 25 jaar vriendschap en 
de prachtige cover van mijn proefschrift (yasss). 

Last but not least, ik prijs mezelf gelukkig met alle mooie mensen in mijn leven buiten 
de wetenschap door wie ik mij geliefd en gesteund voel. Familie en vrienden, ik hoop dat 
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