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In the past few decades, the lifespan of people with intellectual disabilities (ID) has greatly 

increased. This increasing number of older people with ID and associated diseases, such as 

dementia, calls for new types of care and support. Several studies have outlined that ID-care 

staff encounter difficulties in dealing with the psychosocial age-related issues of their clients, 

in particular with dementia. Therefore, ID-care staff express a need for methods, knowledge 

and skills to support their older clients.  

Person-centred methods may provide such support in caring for older people with ID, 

and may promote the shift from task-focused to more integrated, person-centred care. 

However, in ID-care, person-centred methods are often directly derived from regular 

dementia care, and mostly applied inconsistently, although previous research has strongly 

indicated that methods should be customised to ID-care to be successful. A person-centred 

method not yet used in ID-care is Dementia Care Mapping (DCM), which has been designed 

to support staff in their daily care for people with dementia. It is a structured, cyclic, 

observation method, based on the principles of person-centred care. DCM is designed to 

support care staff and aims at improving the quality of care and, in turn, the job satisfaction 

of care staff and the quality of life of clients. DCM might be a promising method to support ID-

care staff in their daily work with ageing clients with dementia. 

The main objective of this thesis was to examine the use and effects of DCM in care for 

older people with ID and dementia. This has been translated into the following research 

questions: 

1. Is Dementia Care Mapping feasible in care for older people with intellectual disabilities 

and dementia? 

2. What is the effect of Dementia Care Mapping on job satisfaction and caring skills of ID-

care staff?  

3. What is the effect of Dementia Care Mapping on the quality of life and wellbeing of older 

people with intellectual disabilities? 

4. What are the reach, efficacy, adoption, implementation, and maintenance of the first use 

of Dementia Care Mapping in care for older people with intellectual disabilities? 

5. What are the experiences regarding the use of Dementia Care Mapping in ID-care from a 

professional perspective? 
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To answer whether DCM is feasible to support ID-care staff in their daily work with older 

people with ID and dementia, we set up a qualitative study, using the framework for feasibility 

studies of Bowen et.al (2009) (Chapter 2). After application of DCM in two group homes for 

older people with ID, each in three daily situations, we assessed the feasibility of DCM from 

different perspectives: staff (N=24), managers (N=2), DCM-mappers (N=2) and DCM-trainers 

(N=2). We consulted scientific experts in dementia and ID-research regarding the design and 

the results. We found DCM to be feasible with minor adjustments in intellectual disability care 

for older people, whether they had dementia or not. DCM met a strong demand for a method 

to support staff in caring for older people with ID, and was found to be implementable, 

acceptable, practical and adaptable. Minor adaptations were needed to tailor DCM to ID-care 

settings; only small modifications in DCM-codes and examples and smaller observation 

periods would be necessary, because of the different character of care in ID-settings 

compared to psychogeriatric dementia care in nursing homes. We concluded that when fully 

tailored to ID-care, DCM is feasible and useful for practice in providing person-centred care 

and support for older people with ID. 

To examine the effect of DCM on the job satisfaction and caring skills of ID-care staff, 

we conducted a quasi-experimental trial in 23 locations of six care organisations in the north 

of the Netherlands (Chapter 3). We used self-assessed staff outcomes: the Maastricht Work 

Satisfaction Scale in Health Care (MWSS-HC) for the primary outcome regarding job 

satisfaction, the Person-Centred Care Assessment Tool (P-CAT) for measuring person-

centred care, and the Sense of Competence in Dementia Care Staff Scale (SCIDS) to measure 

the sense of competence of staff in dementia care (N=227). We found that DCM had no 

effects on these outcomes; effect sizes varied from -0.18 to -0.66. We suggested several 

possible explanations for this lack of effects. First, the high scores on baseline in all outcomes 

might have caused a ceiling effect. Second, the high scores on the secondary outcomes could 

indicate that staff overestimated their own performance. Third, DCM may have been a too 

indirect intervention to affect job satisfaction directly. For future research, an alternative 

approach to measure the effects of DCM could be to choose outcome measures more closely 

related to the intervention, such as quality of care and quality of staff-client interactions. 

In our quasi-experimental trial focusing on older clients (N=224) with and without 

dementia, we also examined the quality of life and well-being of older people with ID 

(Chapter 4). We used the Mood, Interest and Pleasure Questionnaire (MIPQ) as primary 
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outcome, complemented with questions from the Dutch Centre for Consultation and 

Expertise for assessing staff-reported quality of life and wellbeing of older people with ID. 

We found no significant differences in effects on the outcome measures; effect sizes were 

small, varying from 0.01 to -0.22. This lack of effect can be explained in several ways. First, 

the high scores on the outcome measures at baseline may have caused a ceiling effect. 

Second, DCM may not lead to a better quality of life, because DCM may be too light and too 

indirect an intervention to directly affect quality of life. 

To assess the implementation of DCM, we conducted a qualitative study using focus 

group discussions and in-depth interviews with daily care staff (N=24), managers (N=10) 

behavioural specialists (N=7), DCM-ID mappers (N=12), and DCM-trainers (N=2) (Chapter 5). 

For the analyses, we used the RE-AIM framework. In this study, we found a high perceived 

efficacy, as well as a high willingness to adopt DCM in routine care practice, as reflected in 

the high participation reach (94%). Regarding efficacy, staff considered DCM valuable; it 

provided them with new knowledge and skills for the provision of daily care. Participants 

intended to adopt DCM, continuing and expanding its use in their organisations. We found 

that DCM was implemented as intended, and strictly monitored by the DCM-trainers. 

However, the mappers did not yet feel fully capable of carrying out DCM on their own, and 

needed support from the DCM-trainers. Furthermore, as the combination of DCM with 

person-centred care appeared to be successful, a broader (theoretical) knowledge on the 

part of staff in person-centred care would be necessary. As for maintenance, DCM was 

enriched to ID-care in casuistry, and a version for individual ID-care settings was developed, 

both as standards for international use. We found that DCM tailored to ID-care proved to be 

an appropriate and valuable method to support staff in their work with aging clients, which 

allows for further implementation. 

Furthermore, we examined the experiences of professional users regarding DCM in ID-

care (Chapter 6). We set up a mixed-method study with quantitative data (questionnaires) 

from care-staff (N=136) and qualitative data (focus group discussions, individual interviews) 

from care-staff, group home managers and DCM-in-ID mappers (N=53). All participants 

considered the use of DCM in ID-care to be a valuable additional method to support them in 

their work with ageing clients, with and without dementia. Professionals reported that DCM 

gave insights and awareness in their work. Furthermore, DCM provided them new 

knowledge and skills, a (person-centred) theoretical base, and a methodical cycle to sustain 
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knowledge in practice. This might bridge the gap in the changing needs of their ageing clients. 

However, the implementation and maintenance of DCM need attention, as does the 

practical compliance to the action plans. Furthermore, to be successful, DCM requires 

fulfilment of preconditions, a major one being a strong person-centred base throughout the 

organisation. 

Chapter 7 provided an overview of the main findings and a discussion of the results, 

addressing methodological considerations and a reflection on the implications of our 

findings for practice and future research. We discussed results related to three core themes: 

the value of DCM for care staff, the value of DCM for clients, and the integration and added 

value of DCM in daily care. A central issue in the discussion is the discrepancy between the 

lack of effects regarding job satisfaction for care staff and quality of life of clients and the 

positive opinions of the participants. 

The mixed-methods approach, using both quantitative and qualitative methods, 

enhanced our understanding of processes of the intervention. Using a relatively strong 

quantitative research design, we found no effects regarding job satisfaction of staff and quality 

of life of clients. An explanation may be that the high engagement, involvement and 

dedication of care staff may have led to overestimation of their own skills, and in turn also to 

a ceiling effect in the measuring of effects. Furthermore, DCM may simply not lead to better 

job satisfaction and increased quality of life, because these outcome measures are too far 

away from the objectives of the intervention. However, staff perceived DCM as a useful 

method for improvement of care for older people with ID, with and without dementia. The 

perceived impact on awareness of staff regarding the psychosocial wellbeing of their ageing 

clients could contribute to greater use of person-centred care, if DCM is adequately 

implemented and embedded in daily care practice. Future research should examine the 

effects of DCM on job performance of care-staff, quality of care, and quality of staff-client 

interactions, and how these improvements at the professional level affect the wellbeing and 

quality of life of older people with ID. 
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Mensen met een verstandelijke beperking leven steeds langer. Deze vergrijzing en hieraan 

gerelateerde aandoeningen als dementie stellen nieuwe eisen aan de zorg en ondersteuning. 

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat professionals in de zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking het lastig vinden om te gaan met de veranderingen die bij 

cliënten kunnen optreden als zij ouder worden. Dit geldt met name wanneer cliënten 

dementie krijgen. Medewerkers geven aan dat zij behoefte hebben aan methodieken, kennis 

en vaardigheden waarmee zij hun oudere cliënten beter kunnen ondersteunen.  

Persoonsgerichte zorgmethodieken kunnen mogelijk voorzien in deze ondersteunings-

behoefte en helpen bij de omslag van taakgerichte naar meer integrale, persoonsgerichte 

zorg. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden persoonsgerichte 

methodieken echter vaak zonder aanpassingen aan de doelgroep overgenomen uit de 

psychogeriatrische ouderenzorg en bovendien niet consequent toegepast. Onderzoek heeft 

laten zien dat deze methodieken pas succes kunnen hebben in de zorg voor mensen met een 

verstandelijk beperking als zij aan deze doelgroep zijn aangepast. Een persoonsgerichte 

methodiek afkomstig uit de psychogeriatrische ouderenzorg die nog niet in de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking wordt toegepast, is Dementia Care Mapping (DCM). 

DCM is ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen in de dagelijkse zorg voor mensen met 

dementie. Deze gestructureerde, cyclische, observatiemethode gaat uit van de principes van 

persoonsgerichte zorg. Het doel is het verbeteren van de zorgkwaliteit en daarmee ook van 

de arbeidstevredenheid van medewerkers en van de kwaliteit van leven van cliënten. Dit 

maakt dat DCM een veelbelovende methode is om medewerkers in de gehandicaptenzorg te 

ondersteunen in hun dagelijkse werk met oudere cliënten met dementie.  

In dit proefschrift is onderzocht hoe DCM gebruikt kan worden in de zorg voor oudere 

mensen met een verstandelijke beperking en wat dit oplevert. Hiervoor zijn de volgende 

onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Is DCM toepasbaar in de zorg voor oudere mensen met een verstandelijke beperking en 

dementie? 

2. Wat is het effect van DCM op de arbeidstevredenheid en zorgvaardigheden van 

professionals die zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking? 

3. Wat is het effect van DCM op de kwaliteit van leven en het welzijn van oudere mensen 

met een verstandelijke beperking? 
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4. Wat is het bereik en de doelmatigheid van DCM en in welke mate wordt het gebruik van 

DCM geaccepteerd, geïmplementeerd en gecontinueerd in de zorg voor oudere mensen 

met een verstandelijke beperking? 

5. Wat zijn de ervaringen van zorgprofessionals in het gebruik van DCM? 

 

Om te onderzoeken of DCM toepasbaar is in de zorg voor oudere mensen met een 

verstandelijke beperking en dementie, hebben we een kwalitatieve studie opgezet. Hiervoor 

hebben we gebruik gemaakt van het model voor haalbaarheidsstudies van Bowen e.a. (2009) 

(Hoofdstuk 2). We hebben de toepasbaarheid van DCM onderzocht bij twee woonlocaties 

voor oudere mensen met een verstandelijke beperking. DCM werd in beide locaties 

uitgevoerd in drie verschillende dagelijkse situaties. De toepasbaarheid werd onderzocht 

vanuit verschillende gezichtspunten: vanuit medewerkers (N=24), leidinggevenden (N=2), 

DCM-observatoren (‘mappers’) (N=2) en DCM-trainers (N=2). We hebben de opzet en 

resultaten daarnaast voorgelegd aan een groep wetenschappelijke experts op het terrein van 

de zorg voor mensen met dementie of de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

DCM bleek met kleine aanpassingen toepasbaar te zijn in de zorg en ondersteuning voor 

oudere mensen met een verstandelijke beperking, zowel met als zonder dementie. DCM was 

daarmee een oplossing voor de vraag naar een methode die medewerkers ondersteunt in hun 

dagelijkse werk. De methode bleek bovendien uitvoerbaar, passend, en haalbaar. De 

aanpassingen waren klein en betroffen alleen aanpassingen in DCM-codes en casuïstiek. 

Daarnaast waren er kortere observatieperioden nodig doordat de zorgsetting voor oudere 

mensen met een verstandelijke beperking verschilt met psychogeriatrische verpleeghuizen. 

We concludeerden dat DCM toepasbaar en bruikbaar is bij het bieden van persoonsgerichte 

zorg en ondersteuning, mits de methodiek volledig is afgestemd op de zorg voor oudere 

mensen met een verstandelijke beperking. 

 Vervolgens hebben we een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd op 23 

woonlocaties van zes zorgorganisaties in Noord-Nederland om het effect van DCM op de 

arbeidstevredenheid en zorgvaardigheden van professionals in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking te onderzoeken (hoofdstuk 3). We gebruikten zelfbeoordelings-

vragenlijsten voor medewerkers: de Maastrichtse Arbeidssatisfactieschaal in de 

Gezondheidszorg (MAS-GZ) voor arbeidstevredenheid, het Beoordelingsinstrument voor 

Persoonsgerichte Zorg (P-CAT) voor het meten van persoonsgerichte zorg, en de Schaal voor 
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Competentiegevoel voor Medewerkers in de Dementiezorg (SCIDS) om de zelf ervaren 

competentie van medewerkers in dementiezorg te meten (N=227). We vonden dat DCM niet 

leidde tot een significante verbetering op deze primaire uitkomstmaten ten opzichte van 

gebruikelijke zorg; de effectgroottes waren niet significant en varieerden van -0,18 tot -0,66. 

Voor het uitblijven van effect zijn verschillende verklaringen mogelijk. Ten eerste hebben de 

hoge scores op de nulmeting van alle uitkomstmaten mogelijk tot een plafondeffect geleid. 

Ten tweede kunnen de hoge scores op de secundaire uitkomstmaten erop wijzen dat de 

medewerkers hun eigen prestaties hebben overschat. Ten derde is DCM mogelijk te weinig 

gericht op arbeidstevredenheid om daar een meetbaar effect op te hebben. In toekomstig 

onderzoek naar de effecten van DCM wordt geadviseerd te kiezen voor uitkomstmaten die 

dichter bij de interventie liggen, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van zorg en kwaliteit van de 

interacties tussen medewerkers en cliënten. 

 In een quasi-experimentele studie onder oudere cliënten met een verstandelijke 

beperking (N=224) met en zonder dementie hebben we de kwaliteit van leven en welzijn 

onderzocht (hoofdstuk 4). We hebben de Gemoedstoestand, Betrokkenheid en Plezier-

vragenlijst (MIPQ) als primaire uitkomstmaat gebruikt, aangevuld met vragen van het 

Nederlands Centrum voor Consultatie en Expertise, om de kwaliteit van leven en welzijn van 

ouderen met een verstandelijke beperking te boordelen, zoals gerapporteerd door 

medewerkers. We vonden dat DCM niet leidde tot een significante verbetering op deze 

uitkomstmaten ten opzichte van gebruikelijke zorg; de effectgroottes waren klein en niet 

significant, variërend van 0,01 tot -0,22. Dit gebrek aan effect kan op verschillende manieren 

worden verklaard. Ten eerste hebben de hoge scores op de uitkomstmaten bij aanvang 

mogelijk een plafondeffect veroorzaakt. Ten tweede leidt DCM mogelijk niet tot een betere 

kwaliteit van leven omdat DCM een te lichte en te indirecte interventie is om de kwaliteit van 

leven te beïnvloeden. 

 Om de implementatie van DCM in de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking te beoordelen, hebben we een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met behulp van 

focusgroepen en diepte-interviews met medewerkers (N=24), managers (N=10) 

orthopedagogen (N=7), DCM-mappers (N=12) en DCM-trainers (N=2) (hoofdstuk 5). Voor de 

analyses hebben we het RE-AIM-model van Glasgow e.a. (1999) gebruikt. In deze studie 

vonden we een hoge waargenomen werkzaamheid, evenals een grote bereidheid om DCM in 

de dagelijkse zorg en ondersteuning te gebruiken, tot uiting komend in een hoge participatie 
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(94%). Medewerkers vonden DCM waardevol: het leverde hen nieuwe kennis en 

vaardigheden op voor de dagelijkse zorg en ondersteuning. De deelnemers waren 

voornemens DCM te blijven gebruiken en vaker in hun organisaties toe te passen. We hebben 

vastgesteld dat DCM werd geïmplementeerd zoals bedoeld en strikt werd gecontroleerd door 

de DCM-trainers. De DCM-mappers voelden zich echter nog niet volledig in staat om DCM 

zelfstandig uit te voeren en hadden ondersteuning van de DCM-trainers nodig. De 

persoonsgerichte benadering van DCM bleek van meerwaarde te zijn, maar een bredere 

(theoretische) kennis van medewerkers in persoonsgerichte zorg was nodig voor een 

structurele inbedding in de dagelijkse praktijk. Om DCM verder als standaard te gebruiken 

werd de methodiek verrijkt met casuïstiek en voorbeelden uit de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking en werd tevens een versie voor individuele observatie ontwikkeld. 

De resultaten hiervan bieden een standaard voor nationaal en internationaal gebruik. We 

concludeerden dat DCM, aangepast aan de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking, een geschikte en waardevolle methode is om medewerkers te ondersteunen in 

hun werk met oudere cliënten en daarmee mogelijkheden biedt voor verdere toepassing. 

Hiernaast hebben we de ervaringen van professionele gebruikers met DCM in de zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking onderzocht (hoofdstuk 6). We hebben een 

mixed methods-studie opgezet met kwantitatieve gegevens (vragenlijsten) van 

zorgmedewerkers (N=136) en kwalitatieve gegevens (focusgroepen, individuele interviews) 

van medewerkers, locatiemanagers en DCM-mappers (N=53). Alle deelnemers 

beschouwden DCM in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als een 

waardevolle aanvullende methode om hen te ondersteunen in hun werk met oudere 

cliënten, met en zonder dementie. Professionals rapporteerden dat DCM hen inzichten en 

bewustwording in hun werk gaf. Bovendien bood DCM hen nieuwe kennis en vaardigheden, 

een (persoonsgerichte) theoretische basis en een methodische cyclus om kennis in de 

praktijk te brengen en te borgen. Zij waren van mening dat zij hiermee beter konden voorzien 

in de veranderende behoeften van hun oudere cliënten. De implementatie en voortzetting 

van DCM hebben echter aandacht nodig, evenals de praktische naleving van de 

actieplannen. Een succesvolle implementatie van DCM vereist bovendien dat aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan. Een essentiële voorwaarde bleek dat de hele organisatie een 

sterke basis heeft wat betreft de principes van persoonsgerichte zorg. 

169 |

Samenvatting |



170 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen en een bespreking 

daarvan, met aandacht voor de methodologische aspecten en een reflectie op de implicaties 

van onze bevindingen voor praktijk en onderzoek. De bespreking van de bevindingen betrof 

drie kernthema's: de waarde van DCM voor zorgmedewerkers, de waarde van DCM voor 

oudere mensen met een verstandelijke beperking en de integratie en toegevoegde waarde 

van DCM in de dagelijkse zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. Een belangrijk 

punt in deze bespreking is de discrepantie tussen het gebrek aan effecten op de 

arbeidstevredenheid van zorgmedewerkers en de kwaliteit van leven van cliënten, en de 

positieve meningen over DCM van de deelnemers. 

De mixed methods-benadering, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, 

heeft het inzicht in de toepasbaarheid en effecten van DCM vergroot. Met onze kwantitatieve 

onderzoeksopzet vonden we geen effecten wat betreft de arbeidstevredenheid van 

professionals en de kwaliteit van leven van cliënten. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de 

sterke betrokkenheid van zorgmedewerkers geleid heeft tot een overschatting van hun eigen 

vaardigheden, en dat dit vervolgens een plafondeffect heeft veroorzaakt bij de 

effectmetingen. Een andere mogelijkheid is dat DCM niet tot een hogere arbeidstevredenheid 

en een verhoogde kwaliteit van leven kan leiden, omdat deze uitkomstmaten te ver af staan 

van de inhoud van de interventie. Uit de kwalitatieve studies bleek dat medewerkers DCM 

echter als een nuttige methode beschouwden voor het verbeteren van de zorg voor ouderen 

met een verstandelijke beperking, zowel met als zonder dementie. De door DCM toegenomen 

bewustwording van medewerkers van de behoeften en welzijn van hun ouder wordende 

cliënten kan bijdragen aan meer persoonsgerichte zorg, mits DCM adequaat 

geïmplementeerd en ingebed wordt in de dagelijkse zorgpraktijk. Toekomstig onderzoek moet 

gericht worden op de effecten van DCM, op de prestaties van zorgmedewerkers, de kwaliteit 

van zorg, de kwaliteit van medewerker-cliënt-interacties, en op hoe deze verbeteringen het 

welzijn en kwaliteit van leven van ouderen met een verstandelijke beperking beïnvloeden. 
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Zes jaar geleden begon ik met mijn promotietraject en nu is het eindelijk klaar! Deze zes jaren 

lijken voorbij te zijn gevlogen, maar wat is er ontzettend veel gebeurd. Ik ben blij dat ik deze 

dag kan vieren met iedereen met wie ik dit traject ben begonnen. Graag wil ik iedereen 

bedanken die op wat voor manier dan ook betrokken was bij het voltooien van dit proefschrift. 

Zonder iemand tekort te willen doen bedank ik een aantal mensen in het bijzonder die mij 

geholpen hebben om dit proefschrift te schrijven.  

 

Allereerst alle deelnemers aan het project ‘DCM in de zorg voor oudere mensen met een 

verstandelijke beperking’: ontzettend bedankt! Zonder jullie was er geen onderzoek mogelijk 

geweest. Anette, Angelique, Cobi, Diane, Fenna, Gerda, Gozewijn, Hannah, Jannie, Jolanda, 

Natascha en Roelie: geweldig dat jullie zo enthousiast waren om dit avontuur in te duiken en 

er als DCM-mapper uit te komen. Jullie betrokkenheid en wil om DCM uit te voeren waren 

onmisbaar. Alle leidinggevenden van de deelnemende locaties van Talant, PromensCare en 

Novo (Cosis), De Zijlen, De Trans en VanBoeijen wil ik bedanken voor hun betrokkenheid en 

voor het faciliteren van het onderzoek. Ook wil ik uiteraard alle medewerkers die de vele en 

lange vragenlijsten hebben ingevuld en die hebben deelgenomen aan interviews en groeps-

gesprekken bedanken voor alle informatie over jullie zelf en jullie cliënten. Door jullie 

betrokkenheid bij de zorg en jullie deelname aan dit onderzoek hoop ik dat we samen een 

kleine stap hebben gezet in het nog beter maken van de zorg voor oudere mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Aukje en Fetsje, jullie waren van onmisbare waarde voor het onderzoek. Voor mij zíjn 

jullie DCM. Jullie passie voor goede, persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie 

hebben jullie al op zoveel mensen weten over te brengen. Ik weet zeker dat jullie 

enthousiasme en enorme expertise echt wat los heeft gemaakt bij de medewerkers in de zorg 

voor oudere mensen met een verstandelijke beperking. Aukje, fijn dat DCM een goed 

onderkomen heeft gevonden bij jouw nieuwe organisatie Menske. Ik hoop dat DCM voor 

mensen met een verstandelijke beperking bij jou en Natascha verder kan groeien. Fetsje, door 

omstandigheden heb jij je werk bij DCM moeten stoppen, maar voor mij blijf jij altijd 

onlosmakelijk verbonden met DCM en dit onderzoek. 

 

Uiteraard was dit proefschrift er nooit gekomen zonder mijn promotieteam. Menno, Geke en 

Evelyn, ontzettend bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en deskundigheid. Het was 
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waardevol om zo’n divers team om mij heen te hebben waarmee ik dit onderzoek heb kunnen 

uitvoeren. Alle drie wil ik jullie bedanken voor de prettige begeleiding, de accurate en 

waardevolle feedback. Ik heb de afgelopen jaren als een hele leerzame en prettige periode 

ervaren.  

 

Menno, ik heb enorm veel van je geleerd. Jij wist als geen ander de grote lijnen van het 

onderzoek en de artikelen in de gaten te houden en hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Je 

hebt me geleerd om helder te verwoorden wat ik bedoel. Je gaf me het vertrouwen en de 

waardering die nodig waren. Na een overleg met jou kon ik altijd weer met nieuwe energie in 

de goede richting verder.  

Evelyn en Geke, wat heb ik het getroffen met jullie als co-promotoren. Ik ben blij dat 

ik dit traject met jullie ben aangegaan en samen met jullie heb weten af te ronden. Bedankt 

voor het vertrouwen en de vrijheid die jullie mij gegeven hebben. In de begeleiding vulden 

jullie elkaar geweldig aan maar jullie overeenkomst is interesse, enthousiasme, positiviteit en 

gedrevenheid. Ik kan me goed voorstellen hoe de subsidieaanvraag tot stand is gekomen, 

maar ik ben nog steeds benieuwd naar die foto!  

Geke, dankjewel dat jouw deur altijd open stond en we konden sparren, over ongeveer 

alles. Het was fijn om te merken dat we vaak aan een half woord genoeg hadden om elkaar te 

begrijpen. Ik heb goede herinneringen aan onze gezamenlijke ritten in mijn kleine oranje 

autootje om de instellingen te bezoeken. Je hebt me steeds meer losgelaten, maar je was er 

altijd op momenten dat het nodig was. Heel erg bedankt Geke. 

Evelyn, wat ben ik blij dat ik vanuit mijn werk bij jou in het Talmalectoraat mocht 

beginnen aan dit traject en dat ik nu de eer heb om jouw eerste promovenda te zijn. Je 

gedrevenheid, positief kritische blik en je vermogen zaken vanuit een ander perspectief (de 

zonnige!) te bekijken zorgden er telkens voor dat ik weer met goede moed verder kon. De 

afgelopen 6 jaren waren voor jou ook een roerige tijd, maar van begin tot eind heb je me vol 

overgave begeleid, en steeds prettig en snel feedback gegeven. Door jou zal ik altijd mijn 

kleine en grote successen vieren. Heel erg bedankt Evelyn. 

Geke en Evelyn, beide zijn jullie net met een nieuwe baan begonnen, van jullie allebei 

een enorm inspirerende stap. Ik wens jullie veel succes en ik hoop dat we nog veel en vaak 

kunnen samenwerken. Jullie zijn prachtdames! 
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Het expertteam bestaande uit prof. dr. Carla Vlaskamp, prof. dr. Claire Surr, prof. dr. Dawn 

Brooker, prof. dr. Rose-Marie Droës, Ton Kapinga en Marion Kerstens wil ik heel hartelijk 

bedanken voor het positief kritisch meedenken tijdens het gehele project. Jullie bijdrage en 

inbreng waren zeer waardevol. Claire and Dawn: thank you for your positive critical input 

during the project. Your thoughts and contributions were indispensable. 

 

Graag bedank ik ook de leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. Rose-Marie Droës, prof. 

dr. Annette van der Putten en prof. dr. Sytse Zuidema heel hartelijk voor het kritisch lezen en 

beoordelen van mijn proefschrift. Daarnaast wil ik u bedanken voor de bereidwilligheid om 

deel te nemen aan de oppositie, samen met prof. dr. Cees van der Schans, dr. Aly Waninge en 

dr. Marjan Maaskant.  

 

De A.S. Talmastichting wil ik hartelijk bedanken voor hun interesse in mijn onderzoek en de 

genereuze bijdrage voor de drukkosten, waardoor we dit proefschrift breder kunnen 

verspreiden.  

 

Het voordeel van twee werkplekken hebben is het hebben van het dubbele aantal collega’s. 

Zoveel dat ik onmogelijk iedereen kan noemen. Een aantal van jullie wil ik wel speciaal 

noemen. Elles, dankjewel voor de projectondersteuning. Zonder jou waren alle regeldingen, 

opmaak van nieuwbrieven en de financiën ongetwijfeld in de soep gelopen. Margriet, Joryn, 

Marjan, Nienke en Janneke, bedankt voor de logistieke ondersteuning en voor het plannen 

van de talloze overleggen in alle bizar volle agenda’s. Gelukkig zijn jullie daar telkens weer in 

geslaagd. Wiebe, Welmoed, Tessa en Judy, bedankt voor de hulp bij het versturen en invoeren 

van de vragenlijsten en het uitwerken van de interviews. Fijn dat jullie hiermee door zijn 

gegaan toen ik met zwangerschapsverlof was, zo kon ik na terugkomst meteen weer aan de 

slag. 

Mijn collega’s van NHL Stenden en in het bijzonder de kenniskringleden van het Talma-

lectoraat wil ik bedanken voor jullie interesse in mij en mijn onderzoek, het kritisch vragen 

stellen en het delen van ervaringen in het promovendus zijn. Dat was heel belangrijk voor me. 

Annette en Ieta, bedankt dat jullie het opzetten van het DCM-leernetwerk op jullie hebben 

genomen. Ook bedankt voor de samenwerking die we nu hebben. 
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Ondanks dat ik een buitenpromovendus was in het UMCG, heb ik mij nooit ‘van buiten’ 

gevoeld. Fijne UMCG-collega’s, bedankt voor de tijd die ik met jullie heb doorgebracht, de 

leerzame bijeenkomsten, lunches, theemomenten, borrels en activiteiten. Als ik er aan terug 

denk moet ik weer lachen om hoe ik het schaatsen echt verleerd was, hoewel altijd wordt 

gezegd dat dat niet kan. In het bijzonder wil ik mijn kamergenoten bedanken voor de 

gezelligheid, inspiratie en raad, het delen van lief en leed en van frustraties en successen. Bas 

en Heleen, met jullie heb ik de langste tijd een kamer gedeeld. Ik kijk terug op een hele fijne 

tijd samen, we hadden het goed in kamer 616, wat onder meer blijkt uit het ‘paranimfschap’ 

bij elkaar. Lindy, Vera, Marieke en Manon, in de laatste jaren deelden wij een kamer. Ook met 

jullie kijk ik terug op een hele goede tijd. Hou je haaks, over een tijdje zijn jullie ook opeens 

toe aan het schrijven van een dankwoord. Andrea, toen ik net begon heb je me wegwijs 

gemaakt in het doen van promotieonderzoek, je hebt erg geholpen het hele project mee op 

gang te krijgen. Dit was heel waardevol, dankjewel! Roy, tussen onze gedeelde interesses door 

heb je me de lol van statistiek weten bij te brengen en me leren werken met allerlei 

programma’s waar ik nog nooit van had gehoord. Dat ik statistiek leuk ben gaan vinden is een 

prestatie op zich die jij helemaal voor je rekening mag nemen. Het was altijd leuk om bij je 

langs te waaien. Ontzettend bedankt daarvoor. 

 

Lieve Paul, Veerle en Heleen. Wat ben ik blij dat jullie vandaag als paranimf letterlijk naast me 

staan. Een bijzonder moment om samen te beleven. Veerle, ik vind het fantastisch hoe je altijd 

aan een oplossing weet te denken, en hoe je leeft naar wat je belangrijk vindt. Met je kritische 

en analytische vermogen weet je me te inspireren en scherper te maken. Dankjewel dat je zo 

snel nog wat teksten en zinnen voor me kon omtoveren. Paul, jij alleskunner, wat is het fijn 

dat je er altijd bent, je bent fantastisch. Bedankt voor het ontwerpen van de prachtige omslag. 

Je weet waarom je hier staat. Heleen, wat was het fijn dat we twee keer een bijzondere tijd in 

onze levens konden delen, de frustraties konden delen die horen bij het combineren van een 

gezinsleven naast een promovendusleven (beide perfect doen is toch onmogelijk gebleken). 

En bedankt dat je mijn vraagbaak wilde zijn bij de laatste loodjes en de afronding. 

 

Lieve vrienden en familie, het is fijn om jullie om mij heen te hebben voor het ‘gewone’ leven. 

Helaas kan ik jullie omwille van de lengte van dit dankwoord niet allemaal persoonlijk 

bedanken, maar een aantal van jullie wil ik toch speciaal noemen.  
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Lieve Anna, Lynne, Veerle, Siebe, Paul, Klaudia, Kim, Maaike, Sonja, en Mariken, 

bedankt voor alle onmisbare afleiding, voor de gesprekken, voor jullie inspiratie, interesse en 

steun. Voor alle kopjes koffie, thee, wijn, bier, lunches, (nachtelijke) what’s-app conversaties, 

wandelingen, picknicks, logeerpartijen, haarknipdates, op café gaan, theaterbezoeken, 

concerten en voor dat jullie er altijd zijn.  

Lieve  familie en schoonfamilie, Jan, Annie, Ina, Marcel en Emma, bedankt voor jullie 

interesse en betrokkenheid. Lieve Heit en Mem, Menno en Ilse, Sybe en Mirte, Bouke, Eline, 

Hidde en Bente, het is zo fijn om te weten en te merken dat jullie er altijd zijn. Bedankt voor 

jullie interesse in mij en mijn proefschrift, voor het meeleven en het meevieren in grote en 

kleine successen. Mar yn it bysûnder: leafste Heit en Mem, sûnder jimme wie dit proefskrift 

nea ta in ein rekke. Tige, tige tank foar alles. Foar dat jimme mei safolle leafde en wille mei ús 

bern ferpoazje ha, sadat ik noch een pear oerkes wurkje koe en foar alle kearen dat ik nei in 

lange dei wurkje thús kaam it iten op tafel stie. Tank foar dat jimme dêr altyd foar my en ús 

binne, nettsjinsteande dat it no sa’n feroarjende tiid is. Ik bin tige bliid dat ik dizze dei mei 

jimme fiere kin. 

 

En natuurlijk mijn prachtige gezin. Lieve Teun, Mia en Aike, wat kijk ik met onbeschrijfelijk veel 

liefde naar jullie. Jullie zijn een fantastisch en eigenzinnig stel. Jullie houden me alert, leren 

me anders naar de wereld kijken en laten me voelen wat het meest belangrijk is. Helaas gaan 

sommige ambities niet goed samen met het perfecte moederschap, maar hopelijk hebben we 

vanaf nu meer tijd samen. Teun, ontdekkingsreiziger in alles wat wel en niet leeft, met je 

tomeloze fantasie en creativiteit, wat leer ik veel van jou. Mia, danseres, kunstenaar en 

filosoof, altijd weet je me te verrassen en kleur je mijn dag. Aike, knuffelkoningin en stuntkip, 

met je zelfgemaakte liedjes en je eigenzinnige grapjes maak je mij vrolijk. En tot slot, lieve 

Koos, de afgelopen jaren waren voor ons gekkenhuis. Geweldig, maar niet altijd gemakkelijk. 

Jij zal minstens zo blij zijn als ik dat dit er nu op zit. Bedankt dat je er bent, voor mij, voor ons 

gezin, voor de rust en het vertrouwen dat je ons geeft. Met jouw perspectief op de wereld is 

het nooit saai. Ik hou van je. 
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