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Summary

Children and adults with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD) are 

characterized by a combination of profound intellectual and severe or profound 

motor disabilities and additional disabilities such as sensory impairments and various 

health problems. As with all parents, parents of children with PIMD know their child 

the best in terms of their abilities, disabilities, needs and desires, but above all, they 

are the only constant factor in their children’s lives. They possess a wealth of infor-

mation about their child which is of utmost importance for professionals, and which 

differs from the knowledge of the latter. Parents know, for example, how their child 

communicates, when he or she is at ease and with whom. In other words, parents 

are specialists regarding their own child. Professionals, on the other hand, have 

specific knowledge about persons with PIMD due to their education and clinical  

experience in supporting them. In the professional support of children and adults 

with PIMD, collaboration with parents is indispensable. Ideally, the expertise of both 

parents and professionals should thus converge to come to a better understanding 

of who the person with PIMD is and what he or she needs. 

The above-mentioned is in line with the development the last decades of client- 

centred support to family-centred support, in which de needs and desires of the child 

with disabilities are placed at the context of the family and community. In this family- 

centred support collaboration plays an very important role. In the support of per-

sons with PIMD, little is known about the precise content of collaboration, what is  

important in the collaboration with parents, which factors influence this collaboration 

and how parents perceive the collaboration with the professionals who support 

their child. In this dissertation, research is described that aims to obtain know-

ledge about the collaboration between parents and professionals in the support of  

persons with PIMD. This, to eventually achieve an optimal collaboration in which parents 

and professionals, abreast, contribute to a good quality of life for children and 

adults who are, in many ways, very vulnerable. 

Chapter 1 is an introductory chapter in which the context of the research is described.

Chapter 2 reports on a literature review about the meaning of the concept of 

collaboration and related factors. Using four databases, relevant literature in an 

eighteen year period based on inclusion criteria was selected. The descriptive analysis 

reveals seven studies which differ in their aims, the methods they used, samples 

and setting. A common operationalization of the concept of collaboration is lacking 

in the seven studies. Recurrent factors related to collaboration in the studies are 

‘communication’, ‘mutual decision-making’, ‘evaluation’, ‘trust’ and ‘respect’. 
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(‘Showing Interpersonal Sensitivity’ in the MPOC-SP-PIMD) is rated almost iden-

tically, but parents rate the importance of the scale ‘Respectful and Supportive 

Care’ (‘Treating People Respectfully’ in the MPOC-SP-PIMD) less high than the  

professionals. Results also show that sensory problems of the child, the role of 

the parents (father, mother, or other legal representative), the type of professionals  

(directly versus indirectly involved in the support), and the amount of years of 

experience with persons with PIMD of the professionals relate to the agreements 

in scale scores for the different models. Furthermore, a considerable number of 

parents (29.8%-35.4%) indicate not receiving the support they find important, 

or receive support they do not find important. In conclusion, to provide real family- 

centred support, professionals should take into account parents’ needs and  

desires in this regard, and they should be aware of the dependency of those needs 

and desires on the role of the parent and the type of the professional.  

Chapter 6 describes a longitudinal study, in which four parents filled out logbooks in 

a twelve month period, every time they had contact with the professionals that give 

support to their child in a residential facility. The aim of this study was to acquire 

knowledge of the frequency and the means of communication and the personal  

experiences of mothers with their communication with the professionals supporting 

their children with PIMD. The total frequency of contact per mother varied. The  

results show that most of the contacts the mothers have are with the child’s DSP 

or senior DSP. The most common means of contact varies per mother, but visiting  

the child, written contact and telephone are more common than support plan 

meetings and formal meetings. Exchanging information is the most common purpose 

for communication between the mothers and the professionals and communica-

tion mainly concerned issues of health/physical functioning. Most of the mothers’  

experiences are positive. Being kept up-to-date about their children, being listened 

to by professionals, having their concerns acknowledged, thinking matters through 

with them, showing initiative, keeping promises and showing care for the children 

are all related to the mothers’ positive experiences. These aspects result in a sense 

of trust that their children are in good hands. Negative experiences are related to 

not being listened to, not receiving replies to emails, appointments not being kept 

and not being kept up-to-date.

This dissertation ends with chapter 7, in which is reflected upon the findings of the 

five studies. The shortcomings of the research and the implications for practice 

and further research are being discussed. 

In conclusion, an unequivocal definition of collaboration remains elusive, just as  

consensus on and clear descriptions of the factors that are indicative of collabo-

ration does.

In Chapter 3, an instrument that maps the family-centredness of the support 

provided is presented. This instrument, the Dutch Measure of Processes of Care 

(MPOC), has been adjusted to the target group of persons with PIMD and has been 

validated (MPOC-PIMD). A total of 100 parents of a child with PIMD completed the 

MPOC-PIMD. Parents indicate the importance and occurrence of certain behaviour 

of professionals. Parents’ satisfaction with the support provided can be derived 

from a combination of the occurrence of certain family-centred behaviour and the 

importance given by parents to that behaviour. Results show that parents are in 

average satisfied with the support provided (mean grade is 6.88 on a scale from  

1 to 10). However, a substantial minority of the parents (on average 18.8%) indicate 

that they do not receive the support they deem important. 

Chapter 4 reports on the research into the validity and reliability of an instrument, 

the Measure of Processes of Care for Service Providers (MPOC-SP-PIMD), that  

already had been translated in Dutch and validated, and is adjusted by us to the target 

group of persons with PIMD. An item respons analysis (Mokken scale analysis) 

was conducted to determine whether the instrument satisfied the assumptions 

of both monotone homogeneity and double monotonicity. Loevinger’s scalability  

coefficient (H) was used for the scalability of the entire scale and of each item  

separately. Rho was calculated as a measure of the internal consistency of the scales.  

The analyses resulted in two scales: a nine-item scale interpreted as ‘Showing  

Interpersonal Sensitivity’, with H = .39 and rho = .76, and a seven-item scale inter-

preted as ‘Treating People Respectfully’, with H = .49 and rho = .78. The conclusion 

of this study is that the validated version of the instrument, suitable for supporting 

persons with PIMD, can be used to measure the family-centredness of professionals 

to compare this with parents’ expectations and views. 

Chapter 5 describes the agreements (in terms of differences) between parents 

and professionals in their experiences of the family-centredness of the support  

provided. Also, factors that relate to agreements are outlined. In total, 109 parents 

and 144 professionals completed the adjusted versions of the Dutch MPOC for 

parents and professionals respectively. Agreements between parents and pro-

fessionals in terms of differences in their judgements about the occurrence and 

the importance of the family-centredness of the professionals support were an-

alysed with use of multilevel analyses. Results show that parents rate the occur-

rence of family-centred behaviour on average higher than the professionals do on 

both scales of the MPOC. The importance of the scale ‘Enabling and Partnership’  
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Samenvatting (Summary in Dutch)

Kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige  

beperkingen (zevmb) worden gekenmerkt door een combinatie van zeer ernstige 

verstandelijke en (zeer) ernstige motorische beperkingen en hebben bovendien 

vaak bijkomende zintuigelijke stoornissen en diverse gezondheidsproblemen. Net als 

iedere ouder kennen ouders van een kind met zevmb hun kind het best in de zin 

van (on)mogelijkheden, behoeftes en wensen en bovenal zijn zij de enige constante 

factor in het leven van hun kind. Ouders van deze kinderen bezitten een schat aan 

informatie over hun kind, die van belang is voor professionals en welke verschilt van 

de kennis van professionals. Ouders weten bijvoorbeeld hoe hun kind communiceert, 

wanneer hij op zijn gemak is en bij wie. Ouders zijn als ware de specialist van hun  

eigen kind. Professionals, aan de andere kant, hebben specifieke kennis van personen 

met zevmb door zowel hun opleiding als door hun praktische ervaringen in de onder-

steuning aan hen. In de professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen 

met zevmb is samenwerking tussen ouders en professionals  onontbeerlijk. De  

expertise van zowel ouders als van professionals zou moeten samenkomen om tot 

een beter begrip te komen van wie de persoon met zevmb is en wat hij nodig heeft. 

Bovenstaande is in lijn met de ontwikkeling die de laatste decennia heeft plaats-

gevonden van cliënt gerichte ondersteuning naar gezinsgerichte ondersteuning, 

waarbij de behoeftes en wensen van het kind met beperkingen geplaatst worden 

in de context van het gezin en de gemeenschap. In deze gezinsgerichte onder- 

steuning vormt samenwerking tussen ouders en professionals een cruciale rol.  

Binnen de ondersteuning aan personen met zevmb is echter weinig bekend over wat 

deze samenwerking precies inhoudt, wat van belang is in de samenwerking met ouders, 

welke factoren van invloed zijn op deze samenwerking en hoe ouders de samen- 

werking met de professionals die hun kind ondersteunen ervaren. In dit proefschrift 

wordt onderzoek beschreven dat tot doel had inzicht te krijgen in de samenwerking 

tussen ouders en professionals in de ondersteuning aan personen met zevmb. Dit 

om uiteindelijk te komen tot een optimale samenwerking waarbij ouders en profes-

sionals, zij aan zij, bijdragen aan een goede kwaliteit van bestaan voor kinderen en 

volwassenen die in vele opzichten zeer kwetsbaar zijn. 

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin de context van het onderzoek wordt 

beschreven. 

In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van een literatuuronderzoek naar de betekenis 

van het begrip samenwerking en aan deze samenwerking gerelateerde factoren.  

In vier datasystemen is op basis van inclusiecriteria in een periode van 18 jaar  
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relevante literatuur geselecteerd. Uit de beschrijvende analyse komen zeven onder-

zoeken naar voren met allen verschillende doelen, methodes, steekproefgroottes 

en context. Een gemeenschappelijke operationalisering van het begrip samenwerking 

ontbreekt in de zeven studies. Overlappende factoren gerelateerd aan samen- 

werking in de onderzoeken zijn ‘communicatie’, ‘gezamenlijke besluitvorming’, ‘evaluatie’, 

‘vertrouwen’ en ‘respect’. Geconcludeerd wordt dat een eenduidige definitie van 

samenwerking ontbreekt, evenals eenduidige beschrijvingen van de factoren die  

bijdragen aan samenwerking.  

In Hoofdstuk 3 wordt een instrument dat de gezinsgerichtheid van de geboden 

ondersteuning in kaart brengt, geïntroduceerd. Dit instrument, de Nederlandse 

Measure of Processes of Care (MPOC, ook wel Vragenlijst Ervaringen van Ouders 

met het Zorgproces), is aangepast aan de doelgroep van personen met zevmb en 

vervolgens gevalideerd (MPOC-PIMD). Totaal hebben 100 ouders met een kind met 

zevmb de MPOC-PIMD ingevuld. Ouders geven aan hoe belangrijk zij bepaald gedrag 

van professionals vinden en hoe vaak het voorkomt. De tevredenheid van ouders 

over de geboden ondersteuning kan worden afgeleid uit een combinatie van het 

voorkomen van bepaald gezinsgericht gedrag en het belang dat ouders daaraan 

hechten. De resultaten laten zien dat ouders over het algemeen tevreden zijn over 

de geboden ondersteuning (gemiddelde cijfer is 6.88 op een schaal van 1 tot 10). 

Echter, een substantiële minderheid van de ouders (gemiddeld 18.8%) geeft aan dat 

zij niet de ondersteuning krijgen die zij belangrijk vinden. 

Hoofdstuk 4 doet verslag van een onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid  

van het instrument, de Measure of Processes of Care for Service Providers 

(MPOC-SP-PIMD), dat al in het Nederlands vertaald en gevalideerd was (Vragen- 

lijst Ervaringen van Zorgverleners met het Zorgproces), en door ons aangepast aan 

de doelgroep van personen met zevmb. Een item respons analyse (Mokken schaal  

analyse) is uitgevoerd om te bepalen of het instrument voldoet aan de aannames 

van zowel monotone homogeniteit als dubbele monotoniciteit. Loevingers schaal 

coefficient (H) is gebruikt voor de schaalbaarheid van de hele schaal en voor ieder 

item afzonderlijk. Rho is berekend als maat voor interne consistentie voor de schalen. 

De analyses resulteerden in twee schalen: een negen-item schaal, aangeduid als 

‘Interpersoonlijke Sensitiviteit Tonen’, met H = .39 en rho = .76, en een zeven-item 

schaal, aangeduid als ‘Mensen Respectvol Behandelen’, met H = .49 en rho = .78.  

De conclusie van dit onderzoek is dat de gevalideerde versie van het instrument, 

geschikt voor de ondersteuning aan personen met zevmb, gebruikt kan worden om 

de gezinsgerichtheid van professionals te meten zodat dit vergeleken kan worden 

met de verwachtingen en oordelen van ouders. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de overeenkomsten (in termen van verschillen) tussen ouders 

en professionals in hoe gezinsgericht zij de geboden ondersteuning beoordelen. 

Tevens is geanalyseerd  welke factoren samenhangen met de overeenkomsten.  

In totaal vulden 109 ouders en 144 professionals de aangepaste versies van de  

Nederlandse MPOC voor respectievelijk ouders en professionals in. Overeenkomsten 

tussen ouders en professionals in termen van verschillen in het oordeel over  

het voorkomen en het belang van de gezinsgerichtheid van de professionele onder-

steuning werden geanalyseerd met behulp van multilevel analyses. De resultaten 

laten zien dat ouders het voorkomen van gezinsgericht gedrag gemiddeld hoger 

scoren dan de professionals op beide schalen van de MPOC-PIMD. Het belang van de 

schaal ‘In staat stellen en partnerschap’ (‘Interpersoonlijke sensitiviteit tonen’ in de 

MPOC-SP-PIMD) wordt door ouders en professionals gemiddeld even hoog geacht, 

maar ouders scoren het belang van de schaal ‘Respectvolle en ondersteunende 

zorg’ (‘Mensen respectvol behandelen’ in de MPOC-SP-PIMD) gemiddeld minder 

hoog dan de professionals. Uit de resultaten komt tevens naar voren dat zintuigelijke 

problemen bij het kind, de rol van de ouders (vader, moeder of andere wettelijke 

vertegenwoordiger), soort professional (direct versus indirect betrokken bij de 

ondersteuning) en aantal jaren werkervaring met de doelgroep van personen met 

zevmb, samenhangen met de overeenkomsten in schaalscores voor de verschillende 

modellen. Verder gaf een aanzienlijk deel van de ouders (29.8%-35.4%) aan dat zij 

niet de ondersteuning ontvangen die zij belangrijk vinden, of juist ondersteuning 

krijgen die zij niet zozeer belangrijk vinden. Conclusie is dat, om echte gezinsgerichte 

ondersteuning te bieden, professionals rekening moeten houden met de wensen en 

behoeftes van ouders op dit gebied én dat zij zich ervan bewust moeten zijn dat 

deze wensen en behoeftes onder andere afhangen van de rol van de ouder en het 

soort professional waarmee samengewerkt wordt. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een longitudinaal onderzoek waarbij vier ouders voor een 

aaneensluitende periode van 12 maanden logboeken hebben ingevuld iedere keer 

dat zij contact hadden met de professionals die ondersteuning aan hun kind bieden 

in een residentiële instelling. Het doel hiervan was het vergaren van kennis over 

de frequentie en de manier van communiceren en de persoonlijke ervaringen van 

ouders over hun communicatie met professionals die hun kind ondersteunen.  

Beschrijvende statistiek werd uitgevoerd voor het totale aantal contactmomen- 

ten, het soort contact en met wie het contact plaatsvond. Met behulp van een  

categorisatiesysteem werden de functie en het onderwerp van de communicatie 

geclassificeerd. De resultaten laten zien dat het totaal aantal contacten per  

ouder (allen moeders) verschilt. De meeste contacten zijn met de begeleider of  

persoonlijk begeleider van het kind. De meest gebruikelijke manier van contact  

verschilt per moeder, maar hun kind bezoeken, schriftelijk contact (ook email) 

en telefoneren komen meer voor dan contact door middel van aanwezigheid bij  

planbesprekingen en multidisciplinaire overleggen. Het uitwisselen van informatie 

is de meest voorkomende functie van de communicatie tussen de moeders en 

de professionals en de communicatie gaat meestal over gezondheidskwesties.  
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Dankwoord
(Acknowledgements in Dutch)

Alhoewel ik de afgelopen vijf jaar in periodes van grote paniek om waar ik in  

vredesnaam aan begonnen was, vaak heb gedacht dat ik er helemaal alleen voor 

stond, relativeert het denken over een dankwoord deze, toch wat absurde,  

gedachte behoorlijk: er zijn bijna teveel mensen om te bedanken. 

Allereerst moet ik beginnen bij ’s Heeren Loo Zorggroep, die het mogelijk heeft  

gemaakt om aan dit prachtige onderzoek te mogen werken. Binnen deze organi-

satie zijn er een aantal mensen die ik graag in het bijzonder wil bedanken, zonder 

anderen tekort te willen doen. Aniek van Lierop, zonder jouw lef om iemand zonder 

enige ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aan te 

nemen, had deze hele exercitie nooit plaatsgevonden. Dank voor de kansen die je 

me gegeven hebt. Ad Lock † wil ik niet onvermeld laten omdat hij in de beginfase 

van het onderzoek, als zeer ervaren rot in de praktijk, de veelal ondoorgrondelijke 

organogrammen van ’s Heeren Loo Zorggroep voor mij heeft verduidelijkt en veel-

vuldig heeft meegedacht over wie ik hoe en waarvoor het beste kon benaderen. 

Voor het werven van ouders voor het longitudinale deel van mijn onderzoek dank ik 

Ingrid Beerse. Heidy Buitenhuis wil ik bedanken voor alle hulp rondom het versturen 

van vragenlijsten, declareren van allerhande onkosten en praktische organisatie 

rondom internationale congressen. Mijn wetenschappelijke begeleidingscommissie 

bestaande uit Cees van Vliet, Mieke Swennen, Marjolijn Ketelaar en Harry Fink-

enflügel (later vervangen door Bas Bijl) dank ik voor de getoonde interesse, het 

meedenken en stellen van kritische vragen op zowel praktisch als wetenschappelijk 

gebied. Gijs Bierens en Bas Bijl, bedankt voor het faciliteren van en meedenken in 

het onderzoek. Natuurlijk ben ik, los van dit traject, blij met mijn collega’s in de Villa, 

maar ze waren ook nog eens geïnteresseerd in mijn onderzoek en ondersteunden mij 

wanneer ik de ‘praktijk’ even moest loslaten om door te werken aan het onderzoek. 

Dank jullie wel! Peter Lauteslager, jij bent in het laatste stadium van mijn onderzoek 

als leidinggevende ten tonele verschenen en dat was een goed moment! Dank voor 

je steun, meedenken en ‘groots’ denken. 

Zonder de medewerking van de ouders was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Ik 

ben de vele ouders die hebben bijgedragen onmetelijk dankbaar voor het invullen van 

vragenlijsten. Daarnaast wil ik in het bijzonder de ouders bedanken die mee hebben 

gewerkt aan het longitudinale deel van mijn onderzoek, waarin ik een persoonlijke 

inkijk kreeg in hun leven als partner in de samenwerking met de professionals die 

zorg dragen voor hun kind: niet altijd een even makkelijke positie. Nog meer in het  

bijzonder gaat mijn dank uit naar de vier moeders die een jaar lang hun ervaringen 

Het merendeel van de ervaringen van de moeders is positief.  Op de hoogte gehouden  

worden over hun kind, gehoord worden, erkend worden in hun zorgen, meedenk-

en door professionals, initiatief door professionals, afspraken nakomen en zorg 

en warmte tonen voor het kind, zijn aspecten die gerelateerd zijn aan de positieve 

ervaringen van de moeders. Bovenstaande aspecten zorgen voor een gevoel van 

vertrouwen bij de moeders, het gevoel dat hun kind in goede handen is bij de pro-

fessionals binnen de voorziening. Negatieve ervaringen houden verband met niet 

gehoord worden, geen antwoord op mails krijgen, afspraken die niet worden nage-

komen en niet op de hoogte gehouden worden. 

Dit proefschrift sluit af met Hoofdstuk 7, waarin wordt gereflecteerd op de bevin-

dingen van de vijf onderzoeken. De beperkingen van het onderzoek en de implicaties 

voor de praktijk en vervolgonderzoek worden beschreven. 
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dan wel twee andere paranimfen, maar jij bent mijn enige wandelnimf! 

Bedankt voor alle ontspannende wandelingen ( jammer dat Skooper steeds mee 

moest), gesprekken en lol die we hadden in bos of op de hei: het heeft me veel  

geholpen! Francine, ik ben blij dat jij er bent! Roel, als vakgenoot heb ik jouw ervaringen 

als helpend ervaren. Dankewol voor jullie steun en hulp! 

Peet, zonder jou geen promotietraject, in alle opzichten! Ik denk niet dat ik dit traject 

volbracht zou hebben zonder jou. Dank je voor je niet aflatende luisterend oor,  

adviezen, humor en alweer bijna 30 jaar vriendschap! Nog even, en dan liggen we 

daar op dat zonovergoten strand, helemaal NIKS te doen!!!

Lieve mama en Bouke, papa en Jetty en ‘schoonfamilie’: het is af! Mijn ‘studie’ zit 

erop! Ik hoop dat hiermee het ‘druk hebben’ ook wat afneemt, maar jullie kennen 

me… Lieve Nathalie, dank voor je oprechte interesse, meeleven, lieve kaartjes en  

attenties door de jaren heen. Lieve Rogier, bedankt voor het meedenken en maken 

van het omslagontwerp: het is ietsje anders geworden dan we hadden bedacht...

Liefste Pim en liefste Loes, ik ben zo blij dat ik jullie heb! Met jullie is het leven zoveel 

leuker! Lieve Arjan, het is wat, zo’n vrouw met ambities. Veel dank voor het kunnen 

volbrengen van deze schier onmogelijke taak! Zonder jou was dit niet gelukt! Het 

gaat nu zeker weer rustiger worden, zodat we weer eens wat meer tijd voor ons 

samen hebben: heb ik zin in!

met samenwerking en communicatie hebben bijgehouden in logboekjes: wat een 

karwei en wat een prachtige, soms verdrietige, inzichten heeft dit opgeleverd! 

Ook de professionals die hebben meegewerkt aan dit onderzoek wil ik bedanken. Ik 

weet als geen ander dat een werkdag van een professionals in de zorg tjokvol zit en 

er eerder tijd tekort dan tijd over is, dus dat jullie ruimte hebben willen maken voor 

het uitzetten en invullen van vragenlijsten waardeer ik zeer. 

Gedurende dit traject ben ik weer teruggekeerd naar een voor mij bekende plek 

(alleen de afdeling verschilde), de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik begeleid ben 

en nieuwe collega’s heb mogen ontmoeten. ‘The totally awesome women’ moet ik 

bedanken voor de gedeelde smart, maar vooral voor de vele lol die we hebben gehad 

tijdens congressen waarbij de communicatie via speciale groupapps bij tijd en wijlen 

interessanter en in ieder geval veel grappiger was dan de meeste presentaties 

(sorry). Annet ten Brug, mijn privé statistiek/SPSS juf, jou wil ik in het bijzonder 

bedanken voor je bijdrage aan de inventarisatie van de cliënten met ZEVMB binnen 

’s Heeren Loo Zorggroep, factoranalyse en je eindeloze geduld met zo’n nitwit als 

ik. Anouk van Es, bedankt voor je hulp bij die immense klus van literatuur screenen 

(buiten heel veel andere zaken in het leven, zijn vooral databases ondoorgrondelijk) 

en de factoranalyse die je voor me hebt uitgevoerd. Cyntha de Jong ben ik dank 

verschuldigd voor het uitwerken van vele uren interviews met veel uh’s en eh’s en 

haperende systemen. Wendy Post, dankzij jouw hulp ben ik erachter komen dat de 

mogelijkheden in het doen van analyses schier onuitputtelijk zijn wat mij bij vlagen 

tot wanhoop dreef, maar uiteindelijk ook twee prachtige, goed gefundeerde artike-

len heeft opgeleverd. Knap hoe je opkomende paniek feilloos wist aan te voelen en 

iedere keer wist om te buigen naar een minder wanhopig ‘ik ga deze berekeningen 

gewoon nog een keer doen’.  

Uiteraard bedank ik Carla Vlaskamp, mijn promotor, en Annette van der Putten, mijn 

co-promotor, zonder wie ik dit eindresultaat niet had bereikt. Carla, ik bewonder 

jouw gedrevenheid en enthousiasme voor de doelgroep en specifiek hun ouders. Ik 

heb vreselijk veel van je geleerd en wil je bedanken voor het getoonde vertrouwen. 

Annette, met jouw heldere, nuchtere en praktische kijk op de zaken is menig poging 

tot zieltogen voorkomen. Het was fijn om met je te kunnen sparren, gewoon omdat 

het moest, maar vooral wanneer mijn vermogen om zaken in de juiste proporties te 

zien me in de steek liet. Ik wil ook mijn leescommissie bedanken voor de beoordeling 

van mijn proefschrift.

Naast alle mensen die op werkgebied de afgelopen vijf jaren belangrijk zijn geweest, 

is er een minstens zo grote groep familie en vrienden die ik niet genoeg kan bedanken. 

Ook hier wil ik er een aantal in het bijzonder noemen. Zo zijn daar de ‘meisjes’ van 

dames 4, met de nodige visie, veel lol, snackschotels en lekker ballen! Brechtje, ik heb 
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