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DANKWOORD D 

Hoewell  er slechts één naam op de omslag van dit proefschrift staat, is het ondenkbaar dat 
hett zou zijn afgerond zonder de hulp van een grote groep mensen. Op de eerste plaats wil ik 
mijnn promotor, Maurits van der Molen, bedanken voor het schrijven van het oorspronkelijke 
onderzoeksvoorstell  en de concrete aanwijzingen en feedback op de stukken die ik hem heb 
voorgelegd.. Co-promotor Richard Ridderinkhof wil ik bedanken voor de begeleiding en 
voorr zijn scherpe feedback. Hij wist altijd tijd vrij te maken als ik met een inhoudelijk en/of 
praktischh probleem zat. 

Mij nn leescommissie wil ik bedanken voor de snelle beoordeling van het proefschrift. 
Hett manuscript is hen aangeleverd in de drukke decembermaand, toch wisten zij het snel te 
lezenn en (positief) te beoordelen. 

Conorr Dolan's inspirerende persoonlijke colleges over 'structural equation modeling' 
hebbenn significant bijgedragen aan het academische niveau van dit proefschrift (p < .001). 

Ad,, Annematt, Atie, Bert, Brenda, Cor, Ellen, Eric, Eveline, Han, Hans, Hilde, Ingmar, 
Lourens,, Louis, Maartje, Margot, Peter, Raoul, Riek, Sander: mijn collega's. Jullie worden 
bedankt! ! 

Renaa en Wery hebben het grootste gedeelte van mijn aanstelling een kamer met me 
gedeeld.. Ik wil hen bedanken voor het gezellige karakter van onze samenwerking en het 
geduldd dat nodig is om voor langere tijd met mij een ruimte te delen. 

Durkk en Eric-Jan zijn mij voorgegaan. Beiden zijn naar de USA gegaan om de 
wetenschapp verder te kunnen dienen. Samen sci-fi of voetbal kijken met een pilsje en 
macaronii  of een nachtje programmeren schept toch een band... 

Renaa en John bedankt voor het paranimphen. 
Mij nn vader, moeder, stiefmoeder, schoonvader en schoonmoeder, broer, zus, 

schoonzussenn en schoonbroers: Nico, Riet, Joke, Peter, Jannie, Paul, Liesbeth, Anneloes, 
Petra,, Louis en Zeljko bedank voor alle onvoorwaardelijke morele steun. 

Harriëttee bedankt voor alle steun, thuis en op het werk. Het is misschien een open deur, 
maarr zonder jouw steun had ik niet genoeg over gehad om zoveel te kunnen investeren in 
eenn proefschrift. Milan: bedankt voor je glimlach (al is dat maar een evolutionair trucje). 
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