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Dankwoord (acknowledgement) 

Op deze plaats wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de 
totstandkoming van mijn proefschrift. Door jullie heb ik de afgelopen jaren 
ervaren als een geweldige reis in mijn ontwikkeling als wetenschapper en als 
mens. 
 
Allereerst wil ik mijn promotor bedanken. Susan, jouw enthousiasme voor de 
wetenschap is voor mij ontzettend aanstekelijk. Na een gesprek met jou ontstaan 
bij mij blozende wangen en een hoofd dat tolt van wervelende ideeën. Je bent 
voor mij een toonbeeld van een wetenschappelijke opvoeder die op een adequate 
manier ‘autonomie weet te stimuleren’. Je hebt mij aangemoedigd om mijn eigen 
visie te ontwikkelen, om spannende stappen te zetten, en tegelijkertijd mij 
begeleiding geboden als ik deze nodig had. En de theorie over het ‘stimuleren van 
autonomie’ (Barlow, 2002; Rapee, 2001) klopt bij deze. Door jouw vertrouwen in 
mij is door de jaren heen mijn zelfvertrouwen gegroeid. Daar ben ik je ontzettend 
dankbaar voor! Ik kijk met veel plezier uit naar onze verdere samenwerking.  
 
Geert Jan, dank je wel. Je hebt mij zoveel over de kneepjes van het 
wetenschappelijk schrijfvak geleerd. Daar zijn mooie artikelen uit voortgekomen 
en ik hoop dat we ook in de toekomst deze fijne samenwerking kunnen 
voortzetten. Tot slot vind ik het heerlijk om op je vraag “Is het proefschrift nou al 
klaar?”, te antwoorden “Ja Geert Jan, het proefschrift is klaar! En mijn dank voor 
je belangrijke bijdrage”.  
 
Ook wil ik mijn collega’s en oud-collega’s bedanken. Jullie waren een bron van 
gezelligheid, steun en inspiratie.  
 
Mijn promotietraject ben ik gestart bij het oude vertrouwde DMKEP. Bedankt 
DMKEP-ers, voor de fijne tijd in Maastricht! Ik vond het jammer jullie achter me 
te laten, maar gelukkig werd ik in Amsterdam op een prettige manier ontvangen. 
Alle collega’s van POW, bedankt voor het feit dat jullie voor mij die overstap zo 
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makkelijk hebben gemaakt. Ik voelde me door jullie al heel snel thuis in 
Amsterdam.  
 
Dank aan alle kamergenootjes die ik door de jaren heen heb verzameld voor jullie 
gezelligheid: Karoline, Henny, Marjolein, Claudia en Eva.  
 
Tegen mijn fijne, nieuwe collega’s bij UvA-Virenze: ik kijk ernaar uit om samen 
met jullie het onderzoek verder voort te zetten!  
 
Naast mijn paranimfen, een speciale dankjewel aan de andere lieve  ‘lunch-groep-
meiden’ van het eerste uur: Eva, Jantine en Channa. Dank voor de gezellige 
‘rondjes Amstel’, de latere ‘rondjes langs Artis’, etentjes, uitstapjes, jullie 
luisterende oren, goede tips, en gewoon lekker kletsen met een kop koffie… jullie 
dan vaker thee. 
 
I would like to thank Ron Rapee and his colleagues at Macquarie University. 
Visiting you all was very inspiring.   
 
Ook de leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor hun bereidheid om 
mijn proefschrift te beoordelen: Sam Cartwright-Hatton, Else de Haan, Merel 
Kindt, Peter Muris en Louis Tavecchio.  
 
Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder medewerking van alle 
gezinnen die hebben deelgenomen aan het onderzoek en de studenten die aan de 
verschillende projecten een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Bedankt voor 
jullie inzet!  
 
Ik noemde ze al. De paranimfen. Judith en Marjolein, dank dat jullie mij bijstaan 
op deze voor mij bijzondere dag. 
 
Lieve Judith, jij in het bijzonder maakte de overgang van Maastricht naar 
Amsterdam zo makkelijk. Wat een fijn gevoel als iemand je zó welkom heet en 
wegwijs maakt door het apparaat POW. De eerste dag al kwam je met allerlei 
post-its voorzien van tips en telefoonnummers. Ik heb genoten van onze ‘even 
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bijklets-praatjes’ en je bezoekjes aan ‘de zolder’ wanneer ik weer even alleen aan 
werken kon denken.  
 
Lieve Lein, ontzettend bedankt voor je fijne steun en vriendschap. Waar kunnen 
wij nou níet over praten? Heerlijk met je bomen over wetenschap, nee, eigenlijk 
over alles. Zo zijn er uren omgevlogen. Het is zeldzaam hoe goed je een klik met 
iemand kan hebben. Ik verheug me nu al op alle mooie uren die nog gaan komen! 
 
Mijn schoonouders, Hans en Anneke, jullie wil ik speciaal bedanken voor jullie 
interesse, en vooral de geruststellende woorden dat het allemaal goed komt. Ooit 
begonnen aan de keukentafel, is het ‘ei’ nu gelegd.  
 
Papa en mama, bijzonder bedankt voor jullie vertrouwen in mij dat ik de juiste 
keuzes in mijn leven kan maken. Dank dat jullie mij altijd de ruimte hebben 
gegeven om mijn eigen weg te gaan. Het doet mij ontzettend goed om te voelen 
en te weten dat jullie, samen met Nanda en Ronnie, altijd voor mij klaar staan.  
 
Allerliefste Marijn, zo veel dank, maar ook een sorry. Jij bent de enige die écht 
alles mee krijgt van achter de schermen. Dank voor je liefde, geduld, steun en het 
idee dat niets onmogelijk is.  
 
Dank jullie wel allemaal! 
 
Corine 
 
Oktober 2009 




