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Nuu dat er dan toch eindelijk een "echt" boekje ligt, is het tijd om terug te kijken. Dit boekje 
wass er nooit geweest zonder een aantal cruciale mensen. 

Inn chronologische volgorde was de eerste belangrijke persoon Jan Taminiau. Jouw 
enthousiasmee om mij naar Canada te sturen is bepalend geweest voor dit hele proefschrift. Ik 
hebb daar mijn groene jaren van het onderzoek beleefd. Ook na mijn tijd daar heb je mij in de 
juistee richting gestuurd, door mij met Bert te "koppelen". Heel hartelijk dank voor je inzet! 

Subsequently,, I would like to thank Anne Griffiths for her kindness to supervise me during 
thosee early research months. My time in Toronto has proven to be crucial for this thesis, 
becausee there, the foundations of my research career were laid. Our continuing professional 
cooperationn has been very important to me. The GI fellows at Sick Kids were also my source 
off  inspiration when in those early days research seemed much less exciting than clinical 
work!!  However, they showed me the value and virtues of doing research. Thanks so much! 
Anne,, it means a lot to me that you were able to fit this important day into you busy schedule 
too come all the way to Amsterdam. 

Enn toen kwam daar Bert. Bert, ik zou ellenlange bladzijden met dankwoorden aan jou 
kunnenn richten omdat ji j werkelijk de meest belangrijke persoon bent geweest de afgelopen 4 
jaar.. Maar ik zal het kort houden. Behalve een bijna perfecte begeleider, met de juiste 
proportiess zwemmen-in-het-diepe en behoeden-voor-ellende, ben je ook op het persoonlijke 
vlakk meer dan mijn "baas" geweest. Je grenzeloze vertrouwen in mij verbaast mij nog steeds 
(waaropp is dat ooit gebaseerd geweest??) en dit is de grootste steun die een promovenda van 
haarr co-promotor kan krijgen. Jij hebt mij maximaal de mogelijkheid tot ontwikkeling 
gegevenn die ik wilde en ik ben je daar meer dan dankbaar voor. 

Professorr Heymans, hartelijk dank voor de mogelijkheid bij Uw afdeling te promoveren. 
Uww snelle en enthousiaste commentaar op de artikelen heb ik altijd erg op prijs gesteld. 

Ledenn van de promotiecommissie, hartelijk dank voor het lezen van het manuscript en Uw 
kritischee vragen. Ian Booth, thank you very much for critically reading the manuscript and for 
yourr encouraging words! Adrian, I am honoured that you are here today and that you were 
willin gg to critically discuss my thesis. Hans, thank you for being our extra opponent! 

Bobb en Martha, dank voor de leerzame samenwerking. Ons gezamenlijke vervolgproject is 
hierr de vrucht van! Ik blijf het grensvlak tussen de kindergeneeskunde en de psychologie een 
interessante,, en belangrijke vinden. Saskia, ik kan niet wachten op alle data, alvast veel succes 
bijj  de eerste groepen. 

Hendrikk Koopman en Annette Skraastad, hartelijk dank voor julli e inzet tijdens de 
dataverzameling. . 
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Promoverenn is niet mogelijk zonder de onmisbare steun van lotgenoten. De bekende 
onderzoeks-Upss en -Downs zijn altijd weer zooo herkenbaar! Leontien, bij jou heb ik de echte 
eerstee stappen in de onderzoekswereld gezet. Jij liet me zien wat promotie onderzoek is en 
watt keuzes in het leven zijn. Als paranimf kon ik alvast wat oefenen, wat zeker ook 
belangrijk,, maar vooral ook leuk was. Trinette, je humor en realistische kijk op dingen ("de 
waree liefde bestaat niet", toch???) zijn altijd weer een verademing, of dan toch zeker voer 
voorr discussie. De bewonder je doorzettingsvermogen om toch steeds met mij en de derde 
Partnerr in Excellence te gaan eten, terwijl wij het al over drukkers enzo hadden. Vergeet niet, 
laterr zijn wij weer jaloers dat ji j nog mag! En dan Clara, paranimf en lotgenoot-vanaf-het-
begin.. Ik geloof dat wij precies tijdens ons beider onderzoeksbegin zijn begonnen met de 
bekendee werk-lunch. Ik kan je bekende recept dromen (litertje karnemelk??) Je eeuwige 
ambitiess en luisterende oor waren onmisbaar! Een duo-promotie is het dan net niet geworden, 
maarr dat duo-boekje vind ik nog steeds een TOP idee! 

Marieke,, paranimf en hockey-vriendin-van-de(r)-hoek! Hoewel ji j absoluut niet in de 
academischee wereld zit heb je je toch enorm ingeleefd in mijn belevenissen, tijdens jouw 
eigenn roerige fase. Ik hoop dat onze vriendschap de geografie overwint! Dank voor je eeuwige 
steunn en interesse. 

Enn dan het thuisfront. Pappa, helaas ben ji j er niet meer om dit bijzondere moment mee te 
maken,, hoewel je ook tijdens je leven wel wist dat dit moment zou gaan komen. Jij hebt mij 
gevoedd met een natuurlijke wetenschappelijke interesse, buiten al die andere bijzondere 
dingenn die je me gegeven en geleerd hebt. Mamma, dank voor je eeuwige steun en het feit dat 
wijj  altijd volledig onze eigen keuzes hebben mogen, en kunnen maken. 

Juul,, Arie en Vera: wat is het toch gezellig dat we nu zo dicht bij elkaar wonen! En dat ik 
altijdd weer even zie waar het leven om gaat als ik lekker met Vera kan spelen. Hopelijk blijf t 
ditt nog lang zo! 

Vaderr en moeder van der Zaag, eindelijk weer een promotie in de familie! Dank voor julli e 
eindelozee interesse (en kritische noten!). 

Enn dan last but definitely not least, mijn allerliefste Edwin. De prins op de witte fiets 
bestaatt echt! Je steun en liefde zijn niet in woorden te beschrijven. You're the first, the last, 
myy everything! (beebe, beebe) 
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