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DANKWOORD

Als eerste gaat mijn dank uit naar alle kinderen en hun ouders die hebben meegedaan 
aan de studies in dit proefschrift. Jullie kwamen van heinde en verre naar het AMC om 
je een dag te onderwerpen aan vragenlijsten, tests en wachten. Veel ouders heb ik door 
het ziekenhuis begeleid, van de echo naar de neurofysiologie en zo verder. In gesprekken 
kreeg ik een inkijkje in jullie leven. Het testen van al deze kinderen was een waardevolle 
ervaring, met ontzettend verschillende kinderen. Zonder jullie was dit proefschrift niet 
mogelijk geweest!

Paul, veel dank voor deze leerzame jaren. Je vakkennis, je geduld, je optimisme, en je 
gedrevenheid maken je tot een inspirerend persoon. Er zijn momenten van tegenslag 
geweest, maar als ik bij een overleg met jou vandaan liep zag ik er altijd weer brood in. 
Chet Baker zou zeggen: ‘Always look for the silver lining and try to find the sunny side of 
life’.

Martha, veel dank voor je inhoudelijke, organisatorische en ongelofelijk veelzijdige inbreng 
tijdens de afgelopen jaren. Ik heb enorm respect voor de manier waarop je de Godmother 
van pediatrische psychologisch onderzoek bent geworden. Zowel in het Emma als in het 
Maxima tegenwoordig. Ook je gastvrijheid is ongeëvenaard; regelmatig waren we als 
onderzoekers of als Homeriders te vinden aan je ronde tafel in Naarden. Als geen ander 
weet je bruggen te bouwen, waar ik de komende tijd gretig gebruik van hoop te maken: 
we zijn nog niet van elkaar af! 

Hans, al waren onze contactmomenten spaarzaam, ze staan me helder voor ogen. 
Ik heb enorme waardering voor de manier waarop je leiding geeft aan het Emma 
Kinderziekenhuis. Met enorme vakkennis en gedrevenheid, maar de lach is nooit ver weg. 

Heleen, jou wil ik ook graag danken! Dank voor de manier waarop je me steeds terzijde 
hebt gestaan tijdens iedere statistische en methodologische nachtmerrie. Samen hebben 
we heel wat beren op de weg gezien, die we steeds min of meer onverschrokken te lijf zijn  
gegaan. Samen met onze grote vriend Andy Field kwamen we er (tot nu toe) toch altijd 
weer uit. 

Waarde opponenten, dank voor de tijd en energie die gestoken is in het lezen en 
beoordelen van mijn proefschrift en het voeren van oppositie. 

Vele anderen hebben onmisbare bijdragen geleverd aan de stukken in dit proefschrift. 
Bregje, je bent nauw betrokken geweest bij de start van de follow-up studie. Daarna 
vertrok je naar het mooie Deventer en zagen we elkaar vooral bij promoties. Nu bij die van 
mij! 
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Kim, dank voor je onmisbare bijdrage aan hoodstuk 3. Je hebt niet alleen enorme 
veel vakkennis en ervaring, maar ook een sterk ontwikkelde nonsens-radar. Een waardige 
opponent dus. Ik zie uit naar een mooie samenwerking! 

Lotte, jij bent als LTO-specialist de laatste auteur geworden op het stuk daarover. 
Veel dank voor je inbreng, voor je hands-on mentaliteit en voor je collegialiteit. Naast 
psychosociaal powerhouse, ben je vaak ook de last woman standing bij feesten en partijen. 
Uiteraard samen met de rest van de afdeling Brabant. Ja, Sasja en Florrie, ik heb het over 
jullie. 

Hedy, jij bent ook als LTO-specialist betrokken bij hoofdstuk 6. Dank voor je enorme 
veelzijdigheid en doorzettingsvermogen. Dat hebben we wel nodig bij dit artikel. We hebben 
je ontzettend gemist de laatste maanden en zijn heel blij dat je weer terug bent! 

Nadine, Femke, Kim, Emma; jullie waren als student geneeskunde betrokken bij deze 
studie en hebben veel betekent wat betreft het begeleiden van ouders, het verzamelen, 
invoeren en controleren van gegevens en hebben zelf ook mooie stukken hierover 
afgeleverd. Dank! 

Janneke: jouw data maken een belangrijk onderdeel uit van dit proefschrift. Je 
proefschrift zelf heb ik ook talloze malen ter hand genomen! 

Susan Rutgers van Rozenburg – Marres, het is ongelofelijk hoeveel kinderen je voor de 
originele trial hebt getest met de BSID-II. Wellicht is er niemand in Nederland die die test 
vaker heeft afgenomen dan jij. Een onmisbare bijdrage aan dit geheel!

Ook anderen die meegewerkt hebben aan de studies wil ik hartelijk danken: Prof. dr. Rick 
van Rijn en alle andere radiologen die met veel geduld en doorzettingsvermogen alle 
kinderen aan een echo onderwierpen. Marijke Dekker–van der Sloot, ongelofelijk wat voor 
kunsten je steeds hebt uitgehaald om alle ‘plakkertjes’ erop te krijgen. Je optimisme en 
levenslust zijn altijd inspirerend. Biomedia, dank voor de bouw van de studiewebsite. We 
komen elkaar vast nog tegen in de Indische Buurt.

Basement babes. Ook al zitten we al een tijdje niet meer in de kelder, en ook al bestaat 
kamertje 1 niet meer, we blijven toch een beetje basement babes. En boy. Door de 
jaren heen zijn er gezichten verdwenen en gezichten verschenen. Een constante is 
echter dat we steeds veel lol met elkaar hebben en ruimschoots delen in elkaars lief en 
leed. Dank voor alle lunches, google-vragen, filmtips, zelfgemaakte films zaagmans-
gebbetjes, roomsoesjes, inspiratie, feestjes, etentjes, geluidsoverlast, efteling-uitjes, 
BZV-besprekingen, goede voornemens, onnodige appjes, potjandosies, Tour- en EK/WK-
pooltjes, commentaar op artikelen, discussies, gruwelijke muziek, wie-betaalt-watjes, en 
Oxford-komma’s.

Michiel, paranimf, vriend en oud-collega van me. Een eer dat je me terzijde staat bij de 
verdediging. Onze vriendschap gaat inmiddels een mooie tijd mee en is me zeer dierbaar. 
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Gerard, paranimf, broer en collega van me. Je was direct enthousiast om paranimf 
te worden, vooral omdat dat je, aldus jou, het recht verschafte met een zwaard te 
verschijnen. Hopelijk weet je je te bedwingen. Dank voor je steun; straks mag je zelf!

Vrienden die ik niet allen bij name noem. Veel dank voor alle belangstelling, biertjes, 
gezelligheid, inhoudelijke bijdragen en andersoortige support. Laten we er een mooi feest 
van maken! 

Maartje, veel dank voor het maken van de omslag en de titelbladen! We waren het 
verrassend snel eens over hoe het moest worden en jij hebt in no-time iets heel moois 
gemaakt, terwijl je hoogzwanger was.

Lieve schoonfamilie, dank voor jullie steun in de afgelopen jaren. Onder toeziend oog van 
wijlen poes Kim is een deel van de discussie geschreven aan de eettafel in Pijnacker. Ik zie 
ernaar uit deze heugelijke dag te vieren met jullie!

Lieve familie, ook jullie dank voor alle steun! Pa en ma, jullie morele en praktische steun 
zijn belangrijk voor me geweest. Iemand zei eens tegen me dat ik wel moest doorleren. 
Waarvan akte. Dank voor alles wat jullie me hebben meegegeven in het leven. Ik geniet er 
enorm van om jullie nu als opa en oma te zien en hoop nog vele jaren van en met jullie te 
genieten. Nu zijn jullie ook een beetje opa en oma van dit boekje.

Jacoline, mijn rots in de branding. Jij begrijpt mij vaak beter dan ik mijzelf begrijp. Je houdt 
me scherp en sleurt me geregeld achter de laptop vandaan. Bijna alles wat Ramses Shaffy 
een mens aanmoedigt om te doen, kunnen wij samen vet goed. Ik hou van jou en ben 
ongelofelijk dankbaar dat je mijn vrouw bent!

Anne en Saar. Jullie zijn me er twee. Het is een feest om jullie te zien opgroeien. Jullie 
kunnen me als geen ander opvrolijken. Met jullie tekeningen, dansjes, nieuwsgierigheid en 
grapjes. Het is geweldig om zo nu en dan de wereld door jullie ogen te zien. We kunnen 
nog veel leren van elkaar! 
I ♡ U
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heimelijk meer bèta dan alfa is, kon met name de neuropsychologie op zijn belangstelling 
rekenen. In het kader van de master klinische neuropsychologie liep hij 9 maanden stage 
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Na het afronden van deze master in 2008, raakt hij betrokken bij een project bij de afdeling 
Metabole ziekten van het Emma Kinderziekenhuis. Met Marlies Valstar reisde hij heel 
Nederland door om alle patiënten met het Sanfilippo syndroom te onderzoeken. Tot op 
heden is Jan Pieter betrokken bij verschillende studies onder deze patiëntengroep. In 
2010 liep Jan Pieter een aantal maanden mee bij Cordaan, om meer zicht te krijgen op 
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Jan Pieter woont samen met zijn vrouw Jacoline en zijn dochters Anne en Saar in de 
Indische buurt in Amsterdam.


