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Na vijf jaar is het proefschrift dan eindelijk af! Het was een waar “proces” dat 
heel wat bloed, zweet, tranen en koppen koffie heeft gekost maar zonder de 
steun van fijne collega’s, vrienden en familie was dit een onmogelijke opgave 
geweest. Graag spreek ik mijn dank uit voor allen die hebben bijgedragen 
om dit proces succesvol af te sluiten.

Ten eerste gaat mijn dank uit naar mijn promotoren em. prof. dr. Aryan van 
der Leij en prof. dr. Ramón Lindauer. Aryan, dank voor alle inspiratievolle 
momenten waarop jij jouw overweldigende dosis aan kennis en ervaring 
met mij deelde. Met jouw helikopter view wist je steeds de onmisbare 
structuur aan te brengen en ik voel me vereerd dat ik een van jouw laatste 
promovendi mocht zijn. Ramón, dank dat jij mij de afgelopen jaren de ruimte 
en het vertrouwen gaf om mijn eigen weg te volgen binnen het onderzoek. Ik 
waardeer het ten zeerste dat jij altijd open stond voor nieuwe ideeën en dat 
je ook altijd met snelle en flexibele oplossingen kwam als er weer eens een 
probleem opgelost moest worden. Ook wil ik mijn copromotoren dr. Anne-
Claire Hiemstra-Beernink en dr. Ariane Tjeenk-Kalff bedanken voor hun nimmer 
aflatende professionele en persoonlijke steun van de afgelopen jaren. Voor 
mij vormden jullie hét voorbeeld van hoe wetenschappelijk onderzoek en 
de klinische praktijk elkaar kunnen verrijken. Ik heb ontzettend veel mogen 
leren van jullie kritische doch enthousiaste reacties op al mijn stukken en jullie 
expertise was dan ook een onmisbare factor voor dit proefschrift. Jullie wisten 
mij ook op de juiste momenten dat noodzakelijke zetje in de rug te geven 
waardoor ik er altijd weer vol goede moed voor kon gaan. Dank voor alles 
lieve Anne-Claire en Ariane, ik hoop dat we in de toekomst samen nog aan 
vele mooie projecten mogen werken! 

Dit proefschrift had ook niet tot stand kunnen komen zonder de bijdrage van 
Jan Geelhoed en Jehanne Vieijra. Met veel plezier en genoegen kijk ik terug 
op de stuurgroep bijeenkomsten waarin jullie vol enthousiasme alle kennis en 
ervaring op het gebied van onderwijs en kinderpsychiatrie deelden. Dank 
voor al jullie professionele en inspirerende inzichten! Ook jullie persoonlijke 
betrokkenheid door de jaren heen waardeer ik enorm, het zorgde er voor 
dat ik me helemaal thuis voelde bij SO en Z. 
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En dan mijn toppers van onderzoeksassistenten Carola en Marieke; wat een 
super team waren jullie! Jullie waren de drijvende kracht achter het project. 
Aan een half woord of zelfs een kleine blik hadden we vaak al genoeg. 
Carola, jouw jaloersmakende dosis aan energie en enthousiasme heeft een 
onvergetelijke indruk gemaakt op mij. Ik kijk met veel plezier terug op onze 
samenwerking en ik hoop dat onze paden elkaar nog gaan kruisen in de 
toekomst. Marieke, jij was een van de eerste trainers die meewerkte aan 
het project maar al snel bleek dat jij ook als onderzoeksassistent een hele 
waardevolle bijdrage kon leveren aan het project. Dank voor al het werk 
dat jij verzet hebt de afgelopen jaren maar vooral ook bedankt dat jij er 
altijd voor me was en ook nu op deze belangrijk dag naast mij wil staan als 
paranimf. 

Al mijn lieve en fijne (oud) collega onderzoekers Sanne, Shelley, Irma, Vivian, 
Judith, Inger, Mariëlle, Caroline, Maj, Els, Rosanne, Jasper, Eva, Chaïm en 
Else: dank voor al jullie input en fijne samenwerking. Naast alle leerzame 
momenten heb ik ook erg genoten van alle gezellige lunchwandelingen, 
teamuitjes, borrels en etentjes. Suzan en Susan, wat moet een promovendus 
zonder jullie! Voor ieder “noodgeval” hadden jullie altijd wel een oplossing 
en geen enkele vraag was teveel. Dank voor jullie zorgen en gezelligheid; 
jullie maken het leven van een promovendus echt een stuk gemakkelijker. 
Speciale dank ook voor mijn oud kamergootjes Lidewij en Esther. Ontelbare 
kopjes thee moeten er gespendeerd zijn aan het gezamenlijk overdenken 
van een juiste keuze voor analyse, heldere verwoording van resultaten maar 
ook persoonlijke dilemma’s. Dank dat jullie er altijd voor me waren lieve 
dames! En dan ten slotte lieve collega onderzoeker Julia, zonder jou was 
het een onmogelijke opgave geweest om het proefschrift af te schrijven. 
Als trouwe en opmerkzame kamergenoot stond jij altijd voor me klaar, ik 
hoefde maar even te zuchten en je kwam al achter je bureau vandaan 
gerold om mij te helpen of me even mee te nemen voor koffieloopje naar de 
AH. Jij leerde mij niet alleen de fijne kneepjes van het vak als onderzoeker, je 
stond ook altijd klaar voor de noodzakelijke morele steun waardoor ook een 
waardevolle vriendschap is ontstaan. Ik ben bijzonder blij en dankbaar dat jij 
als paranimf dit proces met mij wil afsluiten.
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Mijn (oud) collega’s van de Speciale Onderwijs & Zorg poli Laura, Monique, 
Julie, Cathelijne, Maartje, Heleen, Manoushka, Sarah en Stephanie, heel veel 
dank voor jullie gezellige en inspirerende samenwerking van de afgelopen 
jaren! Jullie klinische inzichten waren onmisbaar voor het onderzoek maar 
ook jullie persoonlijke betrokkenheid maakten het altijd een feestje om naar 
het IJsbaanpad en later ook de Biesbosch te komen. Ik ben enorm trots en 
dankbaar dat ik deel uit mocht maken van jullie hechte club! Ook speciale 
dank aan Marjolijn Glotzbach, Diane Veugelers en vele andere collega’s 
van de ADHD poli die ouders, scholen en kinderen enthousiast maakten om 
deel te nemen aan ons onderzoek. 

Naast alle directe collega’s hebben ook andere collega onderzoekers en 
psychologen op uiteenlopende manieren bijgedragen aan dit proefschrift. 
Dank aan alle collega VU-Bascule onderzoekers voor alle inspiratievolle 
gezamenlijke researchseminars. Ook speciale dank aan collega UVA 
onderzoeker en co-auteur Sietske van Viersen voor de bijdrage aan 
het allerlaatste artikel, succes nog met het afronden van jouw eigen 
promotie! Bijzonder veel dank gaat ook uit naar alle orthopedagogen 
en ontwikkelingspsychologen die door weer en wind scholen in de regio 
Amsterdam afreisden om daar de kinderen te behandelen en hielpen met 
de dataverzameling. Jullie bijdrage en kritische feedback was een onmisbare 
factor voor dit project. 

Uiteraard had ook zonder de inzet van alle ouders, kinderen, scholen en 
leerkrachten dit proefschrift niet tot stand kunnen komen. Dank voor jullie 
enthousiaste deelnamen aan de projecten.  

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. Pier Prins, prof. dr. Reinout 
Wiers, prof. dr. Arne Popma, prof. dr. Lydia Krabbendam en dr. Dorine 
Slaats-Willemse wil ik hartelijk danken voor het lezen en beoordelen van het 
manuscript. Daarnaast ook dank aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschap die de subsidie verschafte voor dit onderzoek in het kader van 
het programma ‘Onderwijs Bewijs’. 
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Naast alle fijne collega psychologen, - onderzoekers, (co)promotoren en 
bereidwillige deelnemers had ik de steun van mijn lieve familie en vrienden niet 
kunnen missen. Mijn lieve vriendinnetjes Elles, Kirsten, Meike, Caroline, Anouk, 
Loes en Yvon; jullie onuitputtelijke dosis aan warmte, humor en steun in de 
vorm van borrels, etentjes, (skype) gesprekken en vakanties waren onmisbare 
factoren voor de afgelopen jaren! Ik kijk er enorm naar uit om weer voor en 
met jullie te koken, samen festivals af te struinen of broodjes spé te eten op het 
Keizer Karel plein. Ook speciale dank voor mijn lieve (schoon)familie Manon, 
Harm, Bram, Maaike, Hans, Mieke en Sanne: zonder jullie onvoorwaardelijke 
en warme support was dit proefschrift een onmogelijke opgave geworden. 
Ook mijn lieve nichtjes Pleun, Fien en Tijsje verdienen een grote knuffel; jullie 
lieve berichtjes, kunstwerken en skype gesprekjes verrichtte altijd wonderen 
voor mijn humeur. Tenslotte zijn er nog twee bijzondere mensen waarvoor 
mijn dankbaarheid eigenlijk niet in woorden samen zijn te vatten. Lieve mam, 
papa en jij leerden mij altijd om op mijn gevoel te vertrouwen en dat vallen 
en opstaan erbij hoort in het leven: wijze levenslessen die mij ook door dit 
project heen gesleept hebben. Wat is het toch ontzettend fijn om altijd zo’n 
warm en onvoorwaardelijk thuis te hebben, ik weet zeker dat pap super trots 
toekijkt vandaag! En dan rest alleen nog mijn allerliefste Job: zonder jou had 
ik de stap naar een promotietraject nooit durven maken en zonder jou was 
het ook niet gelukt om het af te maken. Jouw humor, warmte, nuchtere kijk 
op het leven en onuitputtelijke optimisme sleept mij overal doorheen. En of 
we nu in Nijmegen, Brabant, Amsterdam of Singapore zijn; met jou voel ik me 
overal thuis of liever gezegd jij bent mijn thuis. Wat of waar het ook mag zijn: 
ik kijk uit naar ons volgende avontuur! 
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Curriculum vitae

Marthe van der Donk werd geboren op 18 oktober 1986 te Oss. Ze groeide 
op in Schijndel en behaalde zowel haar Havo (2003) als VWO (2005) diploma 
aan het Elde College te Schijndel. Daarna startte zij met de opleiding 
Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na het schrijven 
van haar scriptie ‘De invloed van borstvoeding en co-sleeping op slaap bij 
baby’s’ en haar klinische stage bij de afdeling Medische Psychologie in het 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, studeerde zij in 2010 af met een master in 
Ontwikkelingspsychologie. Zowel tijdens als na haar studie werkte zij mee aan 
verscheidene onderzoeksprojecten bij Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrisch 
centrum te Nijmegen, waarbij ook haar interesse werd gewekt om een eigen 
promotietraject te starten. In 2011 startte zij als promovendus bij de afdeling 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) 
in Amsterdam in samenwerking met de Bascule, academisch centrum 
voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Dit promotietraject werd begeleid door 
em. prof. dr. Aryan van der Leij, prof. dr. Ramón Lindauer, dr. Anne-Claire 
Hiemstra-Beernink en dr. Ariane Tjeenk-Kalff. Momenteel werkt zij in Sinagpore 
mee aan verscheidende wetenschappelijke projecten van Danone Nutricia 
Research.
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