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Dankwoord 
Allereerst wil ik alle ouders en kinderen uit Friesland bedanken voor hun 

medewerking. Zij vormen de basis van dit onderzoek. Bij de verschillende 

vervolgstappen zijn sommigen (herhaaldelijk) gevraagd om opnieuw mee te doen. 

Deze groep, die bij elke stap weer meedeed (en nog steeds meedoet in 

vervolgonderzoek dat hier niet is beschreven), wil ik met name bedanken. 

Wij hadden deze ouders en kinderen niet kunnen bereiken zonder de hulp van 

scholen voor ZML en MLK, kinderdagcentra en instellingen. Ik wil hen dan ook 

bedanken voor hun bijdrage aan de werving, voor het beschikbaar stellen van 

gegevens en voor het creëren van ruimte en gelegenheid voor het observeren en 

testen van hun pupillen. Tiege dank! 

Bovendien wil ik het ‘Friesland-team’ bedanken, gevormd door Jantina, Neeltje, 

Jittie, Kristel en Sjoukje. We hebben niet alleen samen heel veel werk verzet, maar 

ook veel met en om elkaar en onszelf gelachen. Ieders rol was onmisbaar en de 

sfeer was bijzonder plezierig! Daarnaast gaat mijn dank uit naar al diegenen die de 

honderden interviews en intelligentie- en taalonderzoeken hebben gedaan. 

Ruud Minderaa, mijn promotor, jou wil ik hartelijk danken voor de ruimte die je 

me gegeven hebt om Friesland zo vorm te geven zoals ik dat graag wilde. Dank je 

wel voor je vertrouwen. 

Sjoerd Sytema, mijn co-promotor, bedankt dat je mij op zoveel momenten op 

zoveel verschillende manieren hebt gesteund. Zowel op het specifieke gebied van 

onderzoek, als van het leven in het algemeen, heb ik veel van je geleerd.  

Dirk Kraijer, ik heb genoten van je bevlogenheid voor het vak. Vanuit jouw 

ervaring op het gebied van kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking 

leverde je keer op keer nauwkeurig commentaar, op alles wat ik je stuurde. Dankzij 

onze gezamenlijke klinische interesse heeft het onderzoek niet alleen 

wetenschappelijke artikelen opgeleverd, maar ook veel praktisch relevante en 

klinisch waardevolle resultaten.  

Van de overige collega’s wil ik met name Natasja, Marike, Ellen en Simone 

bedanken. Het was fijn om bij jullie te kunnen binnen lopen, voor inhoudelijk zaken, 

en vaak ook voor ‘inhoudsoverstijgend’ overleg.  

Tenslotte, lieve Erik, dank je wel voor al je steun, hulp en geduld met mij tijdens 

het schrijven van mijn proefschrift. Nu op naar het jouwe! 
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