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ABBREVIATIONS

15WT 15 Words Test

A abnormal

ADHD attention deficit hyperactivity disorder

ADC apparent diffusion coefficient

AWST-R Aktiver Wortschatztest – Revision

Bayley-III-NL-SNA / 
BSID-III

Bayley Scales of Infant and Toddler Development, third edition – 
the Netherlands (– Special Needs Addition)

BW birth weight

CA corrected age

CBCL Child Behavior Checklist

CSF cerebrospinal fluid

COMPARE Comparison of Exposure-Effect Pathways to Improve the 
Assessment of Human Health Risks of Complex Environmental 
Mixtures of Organohalogens

CP cerebral palsy

CPGs central pattern generators

CS cramped-synchronized

CVI cerebral visual impairment

Cyclic PMP cyclic pyranopterine monophosphate

DAS-II Differential Ability Scale – Second edition

DWI diffusion weighted image

FMs fidgety movements

FSIQ full-scale intelligence quotient

GA gestational age

GCA General Conceptual Ability

Gln glutamine

Gly glycine

GMA General Movements Assessment

GMFCS Gross Motor Function Classification System

GMFM-88-CVI Cerebral Visual Impairment adapted Gross Motor Function 
Measure-88

GMOS general movement optimality score

GMs general movements

HAWIK Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder (German version of 
the WISC)

HFOV high frequency oscillatory ventilation

HPeV-3 Human Parechovirus Type 3
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IEM inborn error of metabolism

IMD-IT inherited metabolic diseases of the intoxication type

ICH intracranial haemorrhage

ICP intracranial pressure

IPPV intermittent positive pressure ventilation

IUGR intrauterine growth restriction

IVH intraventricular haemorrhage

Leu leucine

M-ABC Movement Assessment Battery for Children – Second edition

MC movement character

MND minor neurological dysfunction

MOS(-R) motor optimality score (- revised)

MRI Magnetic resonance imaging

MUT0 methylmalonyl-CoA mutase cobalamine unresponsive

N normal

NH3 ammonia

NICU neonatal intensive care unit

NVT Noun-Verb Test

P postural patterns (observed postural patterns according to MOS-
revised)

PCR polymerase chain reaction

Phe phenylalanine

PIQ performance intelligence quotient

PMA postmenstrual age

PPVT-III Peabody Picture Vocabulary Test – Third edition

PTA post-term age

PR poor repertoire

PRI perceptual reasoning index

PSI processing speed index

PVL periventricular leukomalacia

RC repertoire of co-existent other movements (observed movement 
patterns according to MOS-revised)

RENCO Risk of Endocrine Contaminants of Human Health

SS scaled score

SON-R Snijders-Oomen Non-verbal intelligencetest

Stroop Stroop Color and Word test

Tea-Ch Test of Everyday Attention for Children

TMT Trail Making Test

136874_Sahar_Salavati_BNW-def.indd   187136874_Sahar_Salavati_BNW-def.indd   187 19-3-2021   13:37:1619-3-2021   13:37:16



188 | Appendices

TROG Test of Reception of Grammar

WAIS-IV Wechsler Adult Intelligence Scale, fourth edition, Dutch version

WISC Wechsler Intelligence Scale for Children-R

WPPSI Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

WMI white matter injury

WMI working memory index

WMTB-C Working Memory Test Battery - Children

VCI verbal comprehension index

VIQ verbal intelligence quotient

VP very preterm

Zoo Zoo Map Test
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SUMMARY

The assessment of the early motor repertoire is a widely used method to determine 

an infant’s neurological status and to predict its neurodevelopmental outcome. The 

object of the studies presented in this thesis was to deepen our understanding of 

the assessment of the early motor repertoire as a diagnostic and prognostic tool.

Part I. The characteristics of the early motor repertoire
The assessment of the early motor repertoire is based on observations of an infant’s 

spontaneous movements and postures. From either preterm or term birth until 

a post-term age of 6 to 9 weeks, an infant displays writhing general movements 

characterized by variability, fluency, and complexity. A lack of these features implies 

abnormality. Following on the period of writhing general movements, fidgety 

movements are present until a post-term age of 20 weeks. These are continuous and 

multidirectional movements of small amplitude and moderate speed with variable 

accelerations. They can be seen in all joints. Fidgety movements are aberrant if they 

appear exaggerated or if they do not appear at all.

Along with writhing general movements and fidgety movements, additional 

characteristics of spontaneous movements and postures can be observed. 

Consequently, assessing the early motor repertoire by assigning a detailed motor 

optimality score, not only provides us with qualitative data - such as the types 

of fidgety movements - but it also provides quantitative data. Studies using this 

assessment method are often confined to small sample sizes. To date, reference 

data for the early motor repertoire at a post-term age of 3 to 5 months are lacking. 

In Chapter 2 we report on the characteristics of the early motor repertoire of infants 

around 3 months of post-term age born at a gestational age of 30 weeks or less. 

Their motor optimality scores, including nearly all subscale scores, were found to be 

slightly but significantly poorer in comparison to those of healthy term-born infants. 

These findings are consistent with existing knowledge that preterm birth increases the 

risk of poor neurodevelopment. Our results may be used as reference data for very 

preterm-born and term-born infants assessed at a post-term age of 3 to 5 months.

Part II. The predictive value of the early motor repertoire for neurodevelop-
ment
Over the past years, the assessment of the early motor repertoire has become one 

of the most reliable predictors of the development of cerebral palsy in infants. For 
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this purpose it is regarded as a proper and non-invasive method that can be used in 

combination with routine imaging.

Given that the early motor repertoire is considered to represent the integrity of the 

central nervous system, interest in its predictive value for motor performance in 

general and for specific developmental domains such as cognition, is increasing. 

Several studies, mostly involving preterm infants, have reported on associations 

between the early motor repertoire and a range of neurodevelopmental domains.

We extended the investigation of these associations with various neurodevelopmental 

domains into young adulthood in both (very) preterm and healthy term infants. We 

found strong evidence for associations between all aspects of the early motor 

repertoire and motor and cognitive outcomes in preterm-born school-aged 

children (Chapter 3). Better qualitative and quantitative aspects of the early motor 

repertoire indicated better motor and cognitive function. In Chapters 4 and 5 we 

report on the comparable - though less strong - associations we found between 

the early motor repertoire and intelligence and cognition in preterm young adults. 

That the associations appeared less strong at this age, may be partly explained by 

environmental influences present throughout life.

Because healthy term-born children may also experience developmental problems, 

we studied associations between their early motor repertoire and language 

performance at school-age (Chapter 6). Predominantly, qualitative aspects were 

associated with expressive language performance.

Our findings of the studies conducted in Part II contribute to existing evidence 

that the assessment of the early motor repertoire can help predicting infants’ 

neurodevelopment.

Part III. Exploring the scope of the assessment of the early motor repertoire
As the assessment of the early motor repertoire is increasingly recognized for its 

added value to the clinical care of preterm infants, we aimed to investigate whether 

other types of children at risk of poor neurodevelopment might also benefit 

from this assessment. In Chapter 7 we present a case of an intrauterine Human 

Parechovirus Type 3 infection. The child’s quality of early spontaneous movements 

and postures gradually deteriorated. At follow-up during toddlerhood, the child’s 

neurodevelopment was poor. This case is an example of the invaluable practical 

significance of the early motor repertoire in clinical care.
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Infants with inherited metabolic diseases that cause cerebral intoxication are also 

prone to poor neurological development. In Chapter 8 we present our study on 

the early motor repertoire of these infants. Generally, their early motor repertoire 

was compromised. Furthermore, we found a hitherto unrecognized variant of 

abnormal fidgety movements to be present in a number of infants. Associations 

with neurodevelopmental outcomes were unclear, partly due to the heterogeneous 

follow-up.

The studies presented in this thesis are discussed and placed in perspective in Chapter 

9. This thesis deepened our insight into the value and applicability of the assessment 

of the early motor repertoire. Future studies should focus on neural networks 

responsible for spontaneous movements and postures and on timely intervention 

in abnormal development. Clinical care may benefit from the implementation of this 

assessment method as it enables the triage of children who may benefit from early 

interventions. Furthermore, the accessibility of the assessment of the early motor 

repertoire could increase by means of the technical development of smartphone 

applications and automated movement analyses.
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SAMENVATTING

De beoordeling van het vroege spontane bewegingsrepertoire is een veelgebruikte 

methode om de neurologische status van een zuigeling te bepalen. Door middel van 

de studies in dit proefschrift hebben wij de kennis over de beoordeling van het vroege 

spontane bewegingsrepertoire als diagnostische en voorspellend middel vergroot.

Deel I. De karakteristieken van het vroege spontane bewegingsrepertoire
De beoordeling van het vroege spontane bewegingsrepertoire is gebaseerd op 

observaties van spontane bewegingen en houdingen van de zuigeling. Vanaf 

premature of à terme geboorte tot een post-terme leeftijd van 6 tot 9 weken toont 

een zuigeling zogenoemde writhing general movements. Deze general movements 

worden gekenmerkt door variabiliteit, flexibiliteit en complexiteit. Een gebrek aan 

deze kenmerken is afwijkend. In aansluiting op de periode van writhing general 

movements toont de zuigeling fidgety movements. Dit zijn continue bewegingen in 

alle richtingen met een kleine amplitude, matige snelheid en variabele versnellingen. 

Deze bewegingen zijn zichtbaar in alle gewrichten. Fidgety movements zijn afwijkend 

indien zij extreem uitvergroot (exagerrated) dan wel geheel afwezig zijn.

Tezamen met writhing movements en fidgety movements kunnen bijkomende 

gedetailleerde kenmerken van spontane bewegingen en houdingen geobserveerd 

worden. Hieruit volgt de beoordeling van het vroege spontane bewegingsrepertoire 

met gebruik van een optimaliteitsscore. Het gebruik hiervan resulteert niet alleen in 

kwalitatieve gegevens – zoals het type fidgety movements – maar ook in kwantitatieve 

gegevens. Studies die deze methode gebruiken, zijn vaak beperkt tot kleine 

groepsgroottes. Tot op heden ontbraken kwantitatieve referentiewaarden voor het 

vroege spontane bewegingsrepertoire van zuigelingen op een post-terme leeftijd 

van 3 tot 5 maanden. In Hoofdstuk 2 presenteren wij de karakteristieken van het 

vroege spontane bewegingsrepertoire van zuigelingen rond een post-terme leeftijd 

van 3 maanden die geboren zijn bij een gestatieduur van 30 weken of korter. Wij 

toonden aan dat de optimaliteitsscores van deze kinderen, inclusief die voor bijna 

alle subschalen, enigszins doch significant lager waren in vergelijking met de scores 

van gezonde à terme geboren zuigelingen.

Deel II. De voorspellende waarde van het vroege spontane bewegingsreper-
toire voor de neurologische ontwikkeling
In de loop van de afgelopen jaren is de beoordeling van het vroege spontane 

bewegingsrepertoire één van de sterkste voorspellers van de ontwikkeling van 
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cerebrale parese bij zuigelingen gebleken. Voor de diagnostiek van cerebrale 

parese wordt het dan ook gezien als een geschikte en non-invasieve methode welke 

gecombineerd kan worden met routinematige beeldvorming.

Aangezien het vroege spontane bewegingsrepertoire beschouwd wordt als 

afspiegeling van de integriteit van het centrale zenuwstelsel, neemt niet alleen 

de interesse in de voorspellende waarde voor motorische ontwikkeling toe, maar 

ook voor andere ontwikkelingsdomeinen zoals cognitie. Verschillende studies 

hebben associaties tussen het vroege spontane bewegingsrepertoire en een reeks 

neurologische ontwikkelingsdomeinen aangetoond. Deze studies richtten zich 

voornamelijk op prematuur geborenen.

De associaties tussen het vroege spontane bewegingsrepertoire en verschillende 

neurologische ontwikkelingsdomeinen tot op jongvolwassen leeftijd hebben 

wij in zowel (zeer) prematuur als gezonde à terme geborenen onderzocht. In 

Hoofdstuk 3 vonden wij sterk bewijs voor associaties tussen alle aspecten van het 

vroege spontane bewegingsrepertoire en motorische en cognitieve uitkomsten in 

prematuur geboren kinderen op schoolleeftijd. Betere kwalitatieve en kwantitatieve 

aspecten van het bewegingsrepertoire wezen op betere motorische en cognitieve 

vaardigheden. Vergelijkbare doch minder sterke associaties tussen het vroege 

spontane bewegingsrepertoire en intelligentie en cognitie vonden wij in een groep 

van prematuur geboren jongvolwassenen, zoals beschreven in Hoofdstuk 4 en 5. Dat 

de associaties op deze leeftijd minder sterk zijn, kan mogelijk deels verklaard worden 

door de invloed van omgevingsfactoren op de ontwikkeling.

Aangezien ook gezonde à terme geboren kinderen ontwikkelingsproblemen kunnen 

hebben, onderzochten wij in Hoofdstuk 6 de associaties tussen hun vroege spontane 

bewegingsrepertoire en taalprestaties op schoolleeftijd. Voornamelijk kwalitatieve 

aspecten bleken geassocieerd te zijn met expressieve taalvaardigheden.

De bevindingen van de studies uit deel II van dit proefschrift versterken het bestaande 

bewijs dat de beoordeling van het spontane bewegingsrepertoire van zuigelingen 

toegepast kan worden voor het voorspellen van de neurologische ontwikkeling.

Deel III. De verkenning van het toepassingsgebied van de beoordeling van 
het vroege spontane bewegingsrepertoire
Gegeven het feit dat de beoordeling van het vroege spontane bewegingsrepertoire 

in toenemende mate erkend wordt als een waardevolle onderzoeksmethode voor 

prematuur geboren zuigelingen, stelden wij ons tot doel om te onderzoeken of 
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deze methode ook voor andere kinderen met een verhoogd risico op een slechtere 

neurologische ontwikkeling betekenis heeft. In Hoofdstuk 7 presenteren wij een casus 

van een intra-uteriene Humane Parechovirus Type 3 infectie. De kwaliteit van de 

spontane bewegingen en houdingen van deze zuigeling verslechterde geleidelijk. 

Ten tijde van follow-up op 2-jarige leeftijd werd een eveneens fors afwijkende 

neurologische ontwikkeling gezien. Deze casus is een illustratief voorbeeld van 

het praktische belang van de toepassing van het beoordelen van vroege spontane 

bewegingsrepertoire in klinische zorg.

Zuigelingen met erfelijke metabole ziekten leidend tot cerebrale intoxicatie, hebben 

ook een verhoogd risico op slechte neurologische ontwikkeling. In Hoofdstuk 8 van 

dit proefschrift bestudeerden wij het vroege spontane bewegingsrepertoire van deze 

zuigelingen. Vrijwel alle kinderen hadden een lage optimaliteitsscore. Daarnaast 

vonden wij een tot op heden niet bekende variant van abnormale fidgety movements 

bij een aantal van de zuigelingen. Associaties met de neurologische uitkomst waren 

niet eenduidig, mede omdat de follow-up erg heterogeen was uitgevoerd.

De verschillende hoofdstukken van dit proefschrift worden bediscussieerd en 

in perspectief geplaatst in Hoofdstuk 9. Dit proefschrift heeft onze kennis over 

de waarde en toepasbaarheid van de beoordeling van het vroege spontane 

bewegingsrepertoire vergroot. Toekomstige studies dienen zich te richten op de 

neurale netwerken welke ten grondslag liggen aan de spontane bewegingen en 

houdingen van zuigelingen. Ook dient er aandacht te zijn voor de manier waarop we 

in geval van abnormale ontwikkeling in een vroeg stadium kunnen interveniëren. De 

implementatie van de beoordeling van het vroege spontane bewegingsrepertoire in 

de klinische zorg biedt de mogelijkheid om kinderen te selecteren die mogelijk baat 

hebben bij vroege interventies. Voorts kan de toegankelijkheid van de beoordeling 

van het vroege spontane bewegingsrepertoire vergroot worden met behulp van 

technische ontwikkelingen in de vorm van smartphone-applicaties en automatische 

bewegingsanalyse.
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DANKWOORD

Hoewel het mijn naam is die op de omslag van dit proefschrift staat, is de inhoud 

ervan tot stand gekomen dankzij de bijdragen van velen. Al deze personen wil ik 

bedanken en een aantal van hen in het bijzonder.

Medisch wetenschappelijk onderzoek begint en eindigt bij diegenen waarvan je als 

onderzoeker hoopt dat zij er vroeg of laat baat bij hebben. Graag wil ik dan ook de 

kinderen, jongvolwassenen en hun ouders bedanken voor hun deelname aan de 

studies die tot dit proefschrift geleid hebben.

Beste Prof. dr. Bos, beste Arie, jouw oprechte enthousiasme voor onderzoek wist jij 

vanaf het allereerste begin op mij over te brengen. Sinds mijn onderzoeksproject als 

tweedejaars geneeskundestudent heb ik ontzettend veel van jou mogen leren. Jouw 

kennis, geduld, betrokkenheid en openheid voor mijn ideeën hebben mij altijd het 

vertrouwen gegeven dat dit proefschrift – met goede inhoud – er wel zou komen. 

Ontzettend veel dank voor de voortreffelijke begeleiding.

Dear Professor Einspieler, dear Christa, I certainly was a rather inexperienced 

researcher and a novice at GMA when we first met. You patiently taught me to 

recognize and analyse GMs, FMs, and all the additional types of movements and 

postures and for this I am most grateful. You are one of the most socially involved 

and committed researchers I know, who travels around the world to teach and inspire 

other clinicians and researchers. Thank you for introducing me to the world of GMs 

and for your great supervision along the way.

Beste Dr. ter Horst, beste Henk, een vrolijke noot, dat wist jij toe te voegen aan ieder 

overleg dat wij hadden. Dankzij jouw input lukte het mij om ergens met een frisse 

blik naar te kijken en te bedenken wat iemand zonder GMs obsessie van het geheel 

zou vinden. Je stimuleerde mij om de vertaalslag te maken van wetenschap naar 

kliniek en dit aan een groter publiek ten gehore te brengen. Veel dank voor de fijne 

begeleiding.

Geachte leden van de leescommissie, Prof. mr. dr. A.A.E. Verhagen, Prof. dr. J. 

Oosterlaan en Prof. dr. R.J. Vermeulen, hartelijk dank voor het kritisch lezen en 

beoordelen van mijn proefschrift.

Beste Prof. dr. Spikman, beste Joke, bedankt dat ik zoveel van u heb mogen leren 

over het vakgebied van de neuropsychologie. Ik heb onze overleggen, om de inhoud 

van de artikelen naar een hoger niveau te tillen, altijd erg gewaardeerd. Beste Anne 
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den Heijer en Maraike Coenen, bedankt voor jullie enthousiaste begeleiding bij de 

afname van neuropsychologische testen. Aan onze samenwerking hiervoor heb ik 

erg veel plezier beleefd.

Dear Professor Spittle, dear Alicia, if it had not been for Covid-19, I would have visited 

you at your research unit in Melbourne. I greatly appreciate your flexibility and effort 

in writing our paper together as planned, despite the enormous physical distance 

between us. Hopefully, I will be able to visit you sometime in the future. Dear Professor 

Anderson and Professor Doyle, I am grateful for our collaboration, for everything you 

taught me and for sharing your expertise.

Beste Prof. dr. van Spronsen, beste Francjan, bedankt voor jouw enthousiasme 

waarmee je met mij het GMs onderzoek binnen de metabole wereld weer een beetje 

verder gebracht hebt. Dankzij deze samenwerking heb ik niet alleen belangrijke 

wetenschappelijke, maar ook medisch-inhoudelijke kennis opgedaan.

Dear co-authors, thank you for your efforts and input towards the various chapters 

of this thesis. I am grateful for the collaborations we established, regardless of the 

enormous physical distances between us in some cases.

Beste Dr. Kooi, beste Elizabeth, bedankt voor de goede begeleiding tijdens mijn 

allereerste onderzoeksproject. Jouw enthousiasme destijds en ook in de jaren erna 

heeft zeker een positieve bijdrage geleverd aan mijn onderzoek.

Beste (fellow-)neonatologen van het UMCG, bedankt voor jullie interesse voor en 

input in mijn onderzoek tijdens de research meetings en daarbuiten.

Dear Professor Marschik, dear Peter, and the other researchers of the iDN unit, thank 

you for your enthusiastic supervision during my research elective in Graz. I look back 

on a very educational and pleasant time.

Beste Dyvonne Baptist, Annelies Olthuis en Helene Bouma, veel dank voor alle uren 

aan GMs videomateriaal die jullie verzameld en bekeken hebben en de organisatie 

hieromheen. Daarbij ontbrak het zeker niet aan gezellige momenten, zoals samen 

het filmen op locatie en het volgen van GMs-cursussen in Italië. Beste Grace Heyne, 

bedankt voor de fijne en persoonlijke ondersteuning voor de vele logistieke zaken.

Beste collega-onderzoekers van de neonatologie, Hanneke van Dokkum, Sara Kuik, 

Martin van de Heide, Baukje Dotinga, Anne Richter, Willemien Kalteren, Mirthe Mebius, 

Britt Foreman, Sietske Berghuis, Daphne Klerk, Iris Bekkering, Janyte Holwerda, Tess 
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Bosch en Maaike-Anna Hempenius, samen onderzoek doen is toch echt veel leuker 

dan alleen. Bedankt voor alle gezelligheid tijdens de vele onderzoeksdagen in het 

Triade en tijdens cursussen en congressen. Willemien, bedankt dat jij gedurende de 

laatste maanden ook op afstand zo’n fijne collega wist te zijn. Binnenkort volgt jouw 

boekje, daar kijk ik erg naar uit.

Beste Dr. Brantsma- van Wulfften Palthe, beste Titia, hartelijk dank voor de prachtige 

taalkundige correctie van de manuscripten.

Lieve vrienden van thuisthuis, studie, ploeg en Summer School, bedankt voor alle 

fijne herinneringen van de afgelopen jaren. Zonder alle ontspannen etentjes, uitjes 

en weekendjes met jullie was het schrijven van dit proefschrift mij een stuk minder 

makkelijk afgegaan. Ik kijk er naar uit om elkaar weer vaker te kunnen zien. Lieve 

Bente, ik weet niet of ik zonder onze vroege vogels fietsrondjes urenlang achtereen 

had kunnen schrijven. Ik denk dat jouw bijdrage aan dit proefschrift dan ook essentieel 

geweest is. Lieve Vera, wat fijn dat het samen gipsen van teddybeerpootjes het begin 

van een goede vriendschap bleek te zijn.

Dear Giulia, thank you for your contribution to this thesis, not only by helping to assess 

GMs, but also for your friendship and making our stay in Graz such a wonderful time. 

I am sure you will become one of Italy’s best paediatricians.

Lieve Pernell, Johan, Marthe en Ymke, er is altijd een vanzelfsprekende gezelligheid 

en warmte aanwezig wanneer wij bij elkaar zijn. Dat ik graag in ter Wisch ben, is dan 

ook misschien geen verrassing. Ik kijk uit naar nog vele weekenden met carcassone 

en mountainbiken. Bedankt dat ik deel mag uitmaken van zo’n fijne familie. Lieve Opa 

en Oma van Ginkel, bedankt voor jullie oprechte interesse in mij en mijn onderzoek.

Lieve familie, soms dichtbij en vaak ver weg, bedankt dat jullie ook op afstand zo 

betrokken zijn bij mij. Jullie steun en liefde zijn vanaf hier voelbaar.

Lieve Baba en Mama, als je in de basis gelukkig bent dan ontbreekt het je aan 

niets, leerden jullie ons. En deze basis van geluk hebben jullie mij ongetwijfeld 

meegegeven. Dat jullie mij vanuit dat uitgangspunt aanmoedigen om mijn dromen 

na te jagen, daar ben ik zeer dankbaar voor. Wat geeft het een rijk gevoel om zulke 

liefdevolle en trotse ouders achter mij te hebben. Extra bijzonder voor dit proefschrift 

was het samen schrijven van een artikel met jou Baba, een artikel waar onze kennis 

en interesse spontaan samenkwamen.
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Lieve Arman en Nastaran, ik zou mij geen betere paranimfen dan jullie kunnen 

wensen. Wat waardeer ik de sterke en onvoorwaardelijke band die wij van jongs af 

aan hebben. Zus, vaak hebben wij aan één (of zelfs geen) woord genoeg. Heerlijk 

is dat, wanneer de ander binnen een fractie van een seconde weet wat je bedoelt. 

Broer, al jaren ben jij geen broertje meer en hoe leuk vind ik het om te zien dat ook jij 

bijna dokter bent. Ik ben ontzettend trots om de middelste van jullie beiden te zijn, 

zelfs al hoor ik niet bij de club van hoekige letters.

Lieve Maarten, vanaf dag één dat jij bij Nas hoort, hoor jij bij onze familie en wat 

bijzonder dat dit binnenkort ook officieel wordt.

Lieve Wiggert, eigenlijk is dit proefschrift ook een beetje van jou. Vanwege de 

ontelbare kopjes koffie die je mij tijdens het schrijven bracht, vanwege je interessante 

input en relativerende inzichten voor het onderzoek, maar bovenal vanwege je 

aanmoediging en liefde voor mij. Enorm trots ben ik dat wij vanuit het thuis dat we 

samen hebben nu ook een huis bouwen. Ik kijk uit naar al het moois dat wij samen 

nog zullen beleven.
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