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DANKWOORD
Soms vloog de tijd voorbij, soms leek de tijd voorbij te kruipen, maar nu is het einde dan toch 
echt daar. Mijn proefschrift is af! In de afgelopen jaren zette ik mijn onderzoek op, verkreeg 
ik toestemming voor het daadwerkelijk uitvoeren ervan, includeerde ik kind na kind na kind, 
eerst in één ziekenhuis maar later in drie tegelijk, begeleidde ik zeventien m-these studenten 
in hun praktische werk en tien van hen ook bij het schrijven van de m-these en schreef ik 
de vijf artikelen die in dit proefschrift gebundeld zijn (en startte ik er aan nog wel een aantal 
meer). Daarnaast hockeyde ik twee tot drie keer per week, gaf ik de eerste twee jaar ook 
nog wekelijks training aan twee andere hockeyteams en zat ik van start tot einde in een 
commissie bij mijn hockeyclub. Het waren jaren met ups en downs, zowel op het gebied van 
het onderzoek als op persoonlijk gebied. Ik ben enorm trots dat het me is gelukt om mijn 
promotieonderzoek af te ronden met zo’n mooi proefschrift als dit.

Ikzelf ben natuurlijk niet de enige die daaraan heeft bijgedragen. Zonder de begeleiding, 
gedrevenheid, inzet, hulp en steun van allerlei mensen om mij heen had dit proefschrift 
er niet gelegen en had ik mij als persoon niet op deze manier kunnen ontwikkelen. Ik ben 
iedereen die direct dan wel indirect een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift of mijn 
ontwikkeling tijdens dit promotietraject erg dankbaar. Deze laatste pagina’s van mijn proef-
schrift gebruik ik graag om een aantal van deze mensen in het bijzonder te bedanken.

Allereerst wil ik alle kinderen en ouders die aan het onderzoek hebben meegewerkt be-
danken. Zonder jullie was er niks geweest om over te schrijven en had dit proefschrift er 
niet gelegen. Ook alle scholen en sportclubs waar we kinderen mochten werven en alle 
leerkrachten die hebben meegewerkt door vragenlijsten in te vullen, ondanks de vaak toch 
al hoge werkdruk, wil ik bedanken.

Beste Prof. dr. A.H.L.C. van Kaam, beste Anton, ik herinner me nog goed dat we bij mijn 
jaargesprek spraken over mijn belastbaarheid. Je vroeg me of als ik ‘s avonds mijn mail niet 
las, maar de volgende ochtend pas, er dan iemand dood zou gaan. Nee, zei ik. Nou, zei je, 
dan kan het dus best wachten. Dat heb ik nog vaak in mijn hoofd herhaald. Het was precies 
wat ik op dat moment nodig had, en ik ben je daar erg dankbaar voor. Ik wil je daarnaast 
bedanken voor je scherpe gevoel voor de helderheid van de grote lijn in mijn artikelen en 
het altijd razendsnel sturen van waardevolle feedback op mijn stukken. Ik heb veel van je 
geleerd.

Beste Prof. dr. J. Oosterlaan, beste Jaap, wat was ik altijd benieuwd naar jouw feedback op 
mijn artikelen. Altijd scherp en feedback waarmee ik mijn artikelen echt naar een hoger plan 
kreeg. Zeker voor de discussie had je vaak hele nuttige en leuke suggesties, het onderdeel 
waar ik juist het meeste moeite mee had. In het begin was het dan heel erg puzzelen, maar 
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uiteindelijk lukte het om je suggesties te verwerken en dan stond er een prachtig artikel. 
In het begin hebben we ook veel overleg gehad over de opzet van het BrainGame Brian 
onderzoek en dat heeft geleid tot een onderzoeksdesign en een set uitkomstmaten waar ik 
trots op ben. Ik wil je bedanken voor alle uren die je hebt besteed aan overleggen over de 
opzet van mijn onderzoek en aan het geven van je zeer grondige feedback op mijn artikelen. 
Maar ook voor de steun, aanmoedigingen en complimenten tijdens de laatste loodjes, die 
ervoor zorgden dat ik zelf ook het gevoel had dat het me daadwerkelijk ging lukken.

Beste dr. C.S.H. Aarnoudse-Moens, beste Cornelieke, het waren een bewogen vier-en-een-
half jaar voor ons allebei. In de jaren dat de dataverzameling aan de gang was, vroeg ik me 
met regelmaat bijna wanhopig af of we wel genoeg kinderen zouden kunnen includeren en 
jij stond dan altijd klaar met een peptalk om me ervan te overtuigen dat het echt heus wel 
goed zou komen. Vooral in het laatste jaar kwamen de successen, met de mooie artikelen die 
het resultaat waren van al die jaren heel hard werken. Dank je wel voor alle gesprekken, op 
persoonlijk en werkgebied, en alle feedback die je me meegegeven hebt.

Beste dr. A.G. Leemhuis, beste Aleid, altijd aanwezig en beschikbaar als ik er zelf even niet 
meer uitkwam, en toen dat nodig was schakelde je moeiteloos van een rol iets meer op de 
achtergrond naar een rol meer op de voorgrond. Ik ben je daar enorm dankbaar voor. Ook 
dank voor de frisse medische blik en originele ideeën waar jij mee kwam gedurende het 
project en voor de steun van begin tot eind.

Geachte leden van de promotiecommissie, Prof. dr. J.B. van Goudoever, Prof. dr. J.H. Kok, 
Prof dr. A. Popma, Prof dr. A.F. Bos, dr. H. Mulder en dr. M. Königs, bedankt dat u bereid was 
om mijn proefschrift te beoordelen.

Beste Céleste en Corine, het uitbreiden van mijn onderzoek naar het VUmc en UMC Utrecht 
was van groot belang om voldoende veel te vroeg geboren kinderen te kunnen includeren. 
Dank jullie wel voor de hulp en inzet, die deze uitbreiding mogelijk heeft gemaakt.

Het verzamelen van alle onderzoeksgegevens had ik nooit in mijn eentje kunnen doen. 
Gelukkig kreeg ik hulp van maar liefst zeventien scriptiestudenten. Sabien, Cindy, Iris, Kristel, 
Amanda, Fowady, Lisanne, Anniek, Jaimy, Lynn, Eline, Shivana, Chantal, Kimberley, Renée, 
Toka en Laksmi: ontzettend bedankt voor jullie hulp en inzet!

Beste collega’s van de Emma Neuroscience Group, wat een fijne, stimulerende onderzoeks-
groep vormen we! Alle ruimte om successen of tegenslagen met elkaar te delen en iedereen 
is altijd bereid kritisch met elkaar mee te denken. Maar ook buiten het werk, bij het diner 
in de Plantage en de borrel bij Jaap thuis, was het erg gezellig en heb ik jullie weer op een 
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andere manier leren kennen. Ik wil jullie hier allemaal voor bedanken. In het bijzonder ook 
Marsh: jij hebt het talent om de meest ingewikkelde dingen zo uit te leggen dat iedereen 
het begrijpt. Ontzettend bedankt voor je hulp bij het analyseren van de data van de door jou 
ontworpen MSIT-taak en voor de feedback die ik van je als co-auteur heb ontvangen, om net 
die punten op de i te zetten.

Lieve D3 doorzetters, H4 harde werkers, H4 sportplezier, ‘Gratis bier op veld 4’, mijn lieve 
kamergenoten bij wie ik altijd bij terecht kon. Marjolein, Sarah, Marije, Loes, Florine en Eline, 
bedankt voor het luisterend oor, de klinische blik die soms best wel handig was, de sport-
toernooien en borrels die altijd zorgden voor gezelligheid en het enthousiaste meedoen aan 
mijn sport-sticker-beloningsmethodes om mezelf aan het sporten te krijgen. In het bijzonder 
ook Fenny en Sarit: mijn twee persoonlijke rolmodellen op de kamer. Fenny, bedankt voor 
je voorbeelden voor het schrijven van het METC protocol en het draaiboek, het delen van 
je ervaringen in het begeleiden van studenten en het beantwoorden van de andere duizend 
vragen die ik op je heb afgevuurd in de loop der tijd. Sarit, jouw proefschrift leverde je in 
exact vier jaar nadat ik mijn promotietraject startte. Ik bewonder het lef en doorzettingsver-
mogen dat jij hebt laten zien in die vier jaar. Bedankt voor alle uren die ik bij je heb kunnen 
spuien, het altijd geduldig beantwoorden van alle vragen over het indienen van papers en 
nog veel meer en het vrijmaken van de weg op bepaalde gebieden. Je ligt nu hopelijk in 
een hangmat in Australië of Nieuw-Zeeland, genietend van een lekker zonnetje. Dat heb je 
verdiend! Ook in het bijzonder Celina, onze nieuwste onderzoekers-aanwinst, maar inmid-
dels natuurlijk allang niet nieuw meer. Zeker toen we met zijn tweeën als onderzoekers op 
de kamer overbleven, was het erg fijn om met je te kunnen sparren. Je nuchtere, relaxte 
instelling werkt aanstekelijk en het is niet voor niets dat ik jou achter me wil hebben staan 
op het moment dat ik dit proefschrift mag gaan verdedigen. Ik heb geprobeerd je van al mijn 
opgedane praktijk-wijsheid te voorzien en ik hoop dat ik voor jou heb kunnen zijn wat Fenny 
en Sarit voor mij zijn geweest. Nu is het dan toch echt tijd om het stokje definitief aan jou 
door te geven. You can do it!

Beste Branko, mijn begeleider van de eerste echte langere fulltime onderzoeksstage. Bij jou 
ontdekte ik dat ik kinderen met aandachtsproblemen reuze interessant vond (en nog leuk 
om mee te werken ook). We hebben het vaak gehad over mijn toekomst, en of ik nou wel of 
niet echt het onderzoek in wilde, en ik ben je dankbaar voor de mogelijkheid om hier met 
je over van gedachten te wisselen. Ik heb het waanzinnig naar mijn zin gehad bij NICHE, 
grotendeels dankzij jouw bevlogen begeleiding.

Beste Hanna, bij jou liep ik mijn tweede fulltime onderzoeksstage. Ik had het bij mijn eerste 
stage zo naar mijn zin had gehad, dat ik dacht dat nergens meer te gaan vinden. Zat ik even 
mis. Een veel kleinere groep, maar een des te intensievere samenwerking. Ik heb veel van je 
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geleerd en ben je erg dankbaar voor de vrijheid en het vertrouwen dat ik van je kreeg in het 
uitvoeren van het onderzoek en het me eigen maken van de head-mounted eye tracker. Ik 
vind het erg leuk dat we nog steeds goed contact hebben en zelfs het artikel waar we destijds 
aan gestart zijn, recent weer hebben ingediend. Ik vind het heel bijzonder dat jij onderdeel 
uitmaakt van mijn promotiecommissie. Ik hoop in de toekomst nogmaals met je samen te 
kunnen werken!

Lieve Mannschaft Zeist, waar ik met open armen werd ontvangen toen ik besloot de stu-
denten hockeyclub halverwege mijn promotietraject toch maar eens te gaan verlaten. De 
trainingen die ik heb gemist omdat ik toch nog even bezig was op werk, daar werd nooit 
moeilijk over gedaan. Dank voor alle gezellige zondagen, teamweekenden en teamuitjes die 
voor de nodige ontspanning zorgden! Dat er nog maar veel mogen volgen.

Lieve Hanneke, Patries en Ellen, wat ben ik blij dat we elkaar, ruim 10 jaar nadat ik bij jullie in 
huis kwam wonen, nog steeds zo regelmatig zien. Wat zijn we allemaal gegroeid, opgegroeid 
en wijs en volwassen geworden! Ik had me geen betere huisgenoten kunnen wensen en ben 
blij dat we altijd contact zijn blijven houden, ook toen we stuk voor stuk het studentenleven 
achter ons lieten. De oprechte interesse in elkaar, ongeacht hoe lang geleden de vorige keer 
dat we elkaar zagen was, zowel nog op de van Lieflandlaan als nu jaren later, waardeer ik 
enorm. Dank jullie wel daarvoor, en op naar de volgende 10 jaar!

Lieve Elise, die ene rots die zowel de gehele studietijd als de promotietijd heeft overleefd. 
Uren hebben we gepraat over jouw onderzoek, mijn onderzoek, alles wat daarmee samen-
hing en ook alles daarbuiten. Ik ben heel dankbaar voor jouw altijd luisterende oor, je tips 
en soms ook gewoon je afleiding. Lekker samen op de bank hangen met een slechte film en 
heel veel sushi en dan kon ik er weer tegenaan. Ik ben waanzinnig trots op hoe jij je promotie 
hebt afgerond en daarin ben je een groot voorbeeld voor me geweest. Ik vind het heel fijn 
dat ik jou straks achter me heb staan bij het verdedigen van dit proefschrift.

Lieve Bart, Joy, Dirk, Cherryl, Mim en Louis, ook jullie leven al jaren mee met het wel en wee 
van mijn onderzoek. Dank jullie wel voor alle gezellige etentjes, jullie interesse in mijn werk 
en voor het gevoel altijd welkom te zijn bij jullie.

Lieve Niqui, Mees, William, Kess en Sef, wat bijzonder om mijn eigen (achter)neefje te mo-
gen testen voor mijn onderzoek! En nog veel waardevoller dat we sinds dat moment elkaar 
weer vaker zien en spreken. Heel veel dank voor jullie deelname aan mijn onderzoek, en alle 
fijne gesprekken die daaruit zijn voortgekomen!
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Lieve Marc, nog altijd mijn “kleine broertje”, al ben je allang een stuk groter en tegenwoordig 
vaak ook volwassener dan ik. Ik heb je een enorme ontwikkeling zien doormaken de afge-
lopen jaren en daar ben ik hartstikke trots op. Ik vind het fijn dat onze band in de afgelopen 
jaren sterker is geworden, en een groot deel daarvan is aan jou te danken!

Lieve pap en mam, van jullie kreeg ik de basis mee die uiteindelijk tot dit proefschrift heeft 
geleid. Van jullie heb ik kritisch leren denken, vooruit leren kijken en mijn passie voor (ge-
degen uitgevoerd) onderzoek meegekregen. Daarnaast stonden jullie altijd klaar met wijze 
raad, zowel over de promotie en het onderzoek als daarbuiten en hebben jullie me alle steun 
gegeven die ik nodig had om dit traject van begin tot eind te kunnen doorlopen. Soms met 
gesprekken, soms door als uitlaatklep te fungeren en vaak ook door met humor op het juiste 
moment de afstand en lichtheid te creëren die ik nodig had. Zonder jullie was deze promotie 
er niet geweest. Ik ben heel dankbaar voor jullie en alles wat jullie me hebben meegegeven. 
Pap, jou ben ik in het bijzonder dankbaar voor het altijd bereid zijn om naar mijn stukken te 
kijken en de nuttige feedback, zowel inhoudelijk als taalkundig, die dat opleverde.

Lieve Wout, van begin tot eind maakte jij het traject van heel dichtbij mee. Oneindig veel 
uren heb je verhalen aangehoord over protocollen schrijven, de METC, testen kiezen, kin-
deren werven, kinderen testen, studenten begeleiden, data invoeren, artikelen schrijven, 
artikelen herschrijven, commentaren van reviewers en gepaard gaande met dat alles: stress, 
stress en nog eens stress. Zo nuchter en relativerend als je bent, was jij het die steeds de 
rust in mij weer terug bracht en me met beide benen in de realiteit hield, terwijl jij het zelf 
ook niet altijd makkelijk gehad hebt de afgelopen jaren. Daar ben ik je heel dankbaar voor.

Lieve omi, ik mis je. Wat was je trots op me geweest!
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