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Mensen met aangeboren doofblindheid hebben vanaf hun geboorte ernstige beper-
kingen op het gebied van zien en horen. Door deze ernstige beperkingen hebben de 
communicatiepartners van mensen met aangeboren doofblindheid – zoals hun ou-
ders, leerkrachten, broers, zussen en begeleiders – vaak moeite om met hen te kunnen 
communiceren. Dit heeft niet alleen consequenties voor de sociale interacties en 
communicatie tussen deze twee personen, maar is tevens een groot risico voor de alge-
hele ontwikkeling van de persoon met aangeboren doofblindheid. Interactie en com-
municatie is immers de weg voor het opdoen van leerervaringen. Voor een optimale 
ontwikkeling van de persoon met aangeboren doofblindheid is het dan ook nodig om 
de communicatiepartners ondersteuning te bieden in hoe zij de persoon het beste 
kunnen benaderen. 

 Om goede ondersteuning te kunnen bieden, is het noodzakelijk om allereerst infor-
matie in te winnen over de huidige vaardigheden van de persoon. Dit wordt gedaan 
door middel van diagnostisch onderzoek. Er zijn verscheidene meetinstrumenten 
ontwikkeld voor mensen met doofblindheid, waarmee inzicht kan worden verkregen 
in verschillende vaardigheden op het gebied van communicatie. Echter, deze instru-
menten bieden alleen inzicht in wat de persoon op dit moment kan, en niet in wat hij 
of zij mogelijk nog meer zou kunnen. Daarbij is een vaak geziene uitkomst van diag-
nostisch onderzoek dat de persoon met aangeboren doofblindheid op een laag niveau 
functioneert. De kans is echter groot dat dit komt omdat de persoon geen leerervarin-
gen aangereikt heeft gekregen om zich verder te kunnen ontwikkelen. En als je geen 
mogelijkheden hebt gekregen om nieuwe vaardigheden te leren, dan kun je die vaar-
digheden ook niet bezitten. In plaats van te kijken naar wat ze tot nu toe geleerd hebben, 
is het daarom nog belangrijker om te kijken naar wat de persoon nog meer zou kunnen 
(het leerpotentieel), en wat we moeten doen om dat tot uiting te laten komen.

 Met behulp van dynamisch assessment is het mogelijk om leerpotentie en onder-
steuningsrichtlijnen in kaart te brengen. Met dynamisch assessment wordt niet één 
keer, maar twee of meerdere keren gemeten, en binnen het assessment wordt onder-
steuning geboden aan de deelnemers. Hierdoor is het onder andere mogelijk om bar-
rières tot verdere ontwikkeling op te sporen, inzicht te krijgen in welke ondersteuning 
nodig is om vooruitgang te boeken, en de reactie van de persoon op de gegeven onder-
steuning. Gezien de grote voordelen van dit type assessment voor personen met aange-
boren doofblindheid is dit proefschrift gericht op het ontwikkelen van een dynamisch 
assessment procedure, specifiek voor mensen die aangeboren doofblind zijn en welke 
gericht is op interactie en communicatie. 

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift vormt de introductie. De aanleiding voor het on-
derzoek wordt beschreven en het doel van de studie wordt weergegeven. Om vervolgens 
af te sluiten met een overzicht van de gehele dissertatie.

Hoofdstuk 2 bespreekt een literatuuronderzoek naar de belangrijke elementen van 
dynamisch assessment bij kinderen die op pre-linguïstisch (voortalig) niveau com-
municeren (zoals vele mensen met aangeboren doofblindheid doen, bijvoorbeeld ie-

mand meetrekken naar de deur om te vragen of de deur geopend kan worden of via 
mimiek duidelijk maken dat je iets niet wilt). Dynamisch assessment procedures ge-
richt op communicatie die ontwikkeld zijn voor kinderen die een taal beheersen en via 
spraak communiceren, zijn vergeleken met procedures ontwikkeld voor mensen die 
communiceren op een pre-linguïstisch niveau. De resultaten laten zien dat de dyna-
misch assessment procedures ontwikkeld voor de doelgroep ‘mensen die op pre-lingu-
ïstisch niveau communiceren’ verschillen van procedures die zich richten op kinderen 
die communiceren via spraak. Het blijkt dat binnen dynamisch assessment procedures 
voor kinderen die op pre-linguïstisch niveau communiceren, de focus ligt op het vin-
den van ondersteuningsmogelijkheden om de communicatieve competentie van het 
kind te verhogen en op het aanleren van adequate vaardigheden aan de communica-
tiepartner. Dit in tegenstelling tot procedures ontwikkeld voor kinderen die via spraak 
kunnen communiceren waarbij men zich enkel richt op het kind en het hoofddoel is 
om het leerpotentieel van het kind te bepalen. Daarnaast is de procedure voor kinderen 
die op pre-linguïstisch niveau communiceren veel meer aangepast op het individu, 
waarbij gekeken wordt naar de behoeftes, interesses en het niveau van het kind. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een literatuuronderzoek naar beschikbare meetinstrumenten 
die specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met doofblindheid, en die aspecten van in-
teractie en communicatie meten. Dit literatuuronderzoek heeft als doel om te kijken of 
er een bestaand meetinstrument geschikt is voor de meetmomenten van de dynamisch 
assessment procedure die we willen gaan ontwikkelen. Een overzicht van 27 instru-
menten wordt gegeven, waarbij ingezoomd is op wat er gemeten wordt en bij wie 
(persoon met doofblindheid of de communicatiepartner), in hoeverre het tactiele zin-
tuig wordt meegenomen binnen het instrument en de validiteit en betrouwbaarheid 
van het instrument. De resultaten brengen een aantal tekortkomingen van de huidige 
meetinstrumenten aan het licht: Essentiële partner vaardigheden en het gebruik van 
het tactiele zintuig worden niet of onvoldoende meegenomen en er is weinig aandacht 
voor de psychometrische kenmerken van de meetinstrumenten. De conclusie is dat er 
binnen het huidige aanbod geen instrument beschikbaar is dat voldoet aan de eisen die 
wij stellen aan het assessment van hoogwaardige interactie en communicatie bij 
mensen met aangeboren doofblindheid en hun communicatiepartners. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we een betrouwbaarheidsonderzoek naar de nieuw 
ontwikkelde Interactie en Communicatie Analyse Lijst (ICAL). Dit meetinstrument 
brengt interactieve en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor het verkrij-
gen van hoogwaardige interactie en communicatie in kaart, van zowel de persoon met 
aangeboren doofblindheid als de communicatiepartner. Achttien complete lijsten zijn 
door acht verschillende observatorparen gescoord, waarna de interbeoordelaarsbe-
trouwbaarheid berekend is. De gemiddelde overeenstemming tussen twee observato-
ren op een lijst is 80.5 procent, waaruit geconcludeerd kan worden dat de ICAL een 
betrouwbaar meetinstrument is om de interactieve en communicatieve vaardigheden 
van zowel de persoon met aangeboren doofblindheid als de communicatiepartner in 
kaart te brengen. Van zes van de veertig items is aangetoond dat ze aanzienlijk minder 
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betrouwbaar waren dan de anderen. Om de algehele betrouwbaarheid van de ICAL 
verder te verhogen, wordt aanbevolen om deze zes items te reviseren. 

In hoofdstuk 5 wordt een pilotstudie gepresenteerd die als doel heeft om de effecti-
viteit van de dynamisch assessment procedure gericht op interactie en communicatie 
bij personen met aangeboren doofblindheid te bestuderen. De dynamisch assessment 
procedure heeft een test – interventie – hertest design, waarbij afname van de ICAL 
wordt gevolgd door leersessies gericht op het optimaliseren van de interactieve en 
communicatieve vaardigheden van de partner, waarna de ICAL opnieuw afgenomen 
wordt. De procedure is afgenomen bij drie kinderen met aangeboren doofblindheid 
met één van hun meest bekende communicatiepartners. De resultaten wijzen uit dat 
de dynamisch assessment procedure het mogelijk maakt om de interactieve en com-
municatieve mogelijkheden van een persoon met aangeboren doofblindheid in kaart 
te brengen, waarbij de communicatiepartners tevens worden voorzien van adequate 
interventierichtlijnen. Het vermogen van een persoon om het aantal initiatieven te 
verhogen, meer gebruik te maken van gebaren om gedachten en gevoelens te com-
municeren, nieuwe gebaren te leren, het gebruik van hand-onder-hand gebaren te 
verhogen, declaratieve communicatie in te zetten, het aantal positieve emoties te ver-
hogen en om agressief of zelfverwondend gedrag te verminderen, kunnen met deze 
procedure in kaart worden gebracht. Twee van de drie kinderen lieten opmerkelijke 
verbeteringen zien in respons op de interventie, waarbij ze tonen waartoe ze in staat 
zijn wanneer het gedrag van de partner meer afgestemd is op hun communicatieve 
behoeften. Deze studie maakt verder inzichtelijk welke mogelijke aanpassingen gedaan 
kunnen worden aan het assessment om ook de potentie van personen die in eerste in-
stantie geen vooruitgang laten zien (zoals de jongen in deze studie) in kaart te kunnen 
brengen. Het hoofdstuk sluit af met aanbevelingen voor verder onderzoek om de ont-
wikkelde dynamisch assessment procedure verder te optimaliseren.

Dit proefschrift sluit af met hoofdstuk 6, waarin antwoord wordt gegeven op de on-
derzoeksvragen. Daarnaast worden de beperkingen van het onderzoek en de implica-
ties voor de praktijk besproken, en er wordt een aanzet gegeven tot toekomstig 
onderzoek. Niet het hoofddoel, maar een mooie bijkomstigheid van dit onderzoek is 
de ontwikkeling van de ICAL, een instrument waarmee de interactie- en communica-
tievaardigheden van zowel de persoon met aangeboren doofblindheid als de commu-
nicatiepartner kan worden bepaald, en de vaardigheden die verbetering behoeven 
inzichtelijk worden gemaakt. Het belangrijkste dat dit onderzoek echter heeft opgele-
verd is de dynamisch assessment procedure waarmee potenties van de persoon op het 
gebied van communicatie in kaart gebracht worden, en verborgen krachten naar de 
oppervlakte komen. Daarnaast worden de communicatiepartners voorzien van nut-
tige informatie voor het ontwikkelen van een ondersteuningsplan. Deze dissertatie is 
hiermee een eerste veelbelovende stap op het gebied van dynamisch assessment bij 
mensen met aangeboren doofblindheid. Onderzoek blijft echter hard nodig om perso-
nen met aangeboren doofblindheid volledig te laten profiteren van de positieve impact 
die dynamisch assessment op hun ontwikkeling kan hebben. Onderzoek zal zich 

moeten richten op het verbeteren van deze eerste dynamisch assessment procedure op 
het gebied van communicatie, maar ook op het ontwikkelen van dynamisch assess-
ment procedures die andere aspecten van ontwikkeling in kaart brengen, bijvoorbeeld 
cognitie. Tegelijkertijd dient binnen de praktijk gewerkt te worden aan een klimaat 
waarin diagnostici de tijd en ruimte krijgen om een dynamisch assessment uit te voeren 
en communicatiepartners de tijd en ruimte krijgen om de interventierichtlijnen tot 
zich te nemen en consequent uit te dragen, om verdere ontwikkeling in de persoon met 
aangeboren doofblindheid te bewerkstelligen. 
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Je dankbaar voelen zonder dit te uiten is hetzelfde als een cadeau inpakken

zonder het te geven (William Arthur Ward)

De afgelopen jaren heb ik gewerkt met een geweldige doelgroep en heb ik vele fijne 
mensen om mij heen gehad: Zij zijn het hart van dit onderzoek. Graag neem ik hier de 
ruimte om hen te bedanken. 

Allereerst wil ik alle kinderen, jongeren en volwassenen, hun ouders en professionals 
(groepsleiders, leerkrachten, behandelcoördinatoren en andere medewerkers) die 
hebben meegewerkt aan de studies hartelijk bedanken voor hun inzet, enthousiasme 
en gastvrijheid. Waar ik ook kwam, jullie ontvingen me met open armen! Met de ca-
mera in mijn hand mocht ik een kijkje nemen in jullie leven, en dat heb ik als zeer bij-
zonder ervaren. Maar ook als de camera uit was, heb ik vele mooie, ontroerende en 
plezierige momenten beleefd met jullie. Daarbij was niets te gek: Een overnachting op 
de groep toen ik zowel tot laat in de avond als ‘s ochtends vroeg moest filmen, vele 
etentjes die me zijn aangeboden door ouders en groepsleiding zodat ik de terugreis 
‘helemaal’ naar Groningen weer aankon, en zelfs Sinterklaas vieren inclusief surprises 
met een deelnemende familie. De directe samenwerking met jullie allen was voor mij 
het mooiste onderdeel van mijn onderzoek en daarvoor wil ik jullie erg bedanken!  

Ook de beoordelaars van het meetinstrument wil ik van harte bedanken. Anneke 
Antonnisen en Eline van Rooy, jullie waren de eersten die de ICAL mochten uitprobe-
ren en hebben mij voorzien van goede verbeterpunten. Daarna hebben Anne Schoone, 
Monique Snelting, Marella Hoevenaars, Kim de Gooijer, Josiene van de Meer, Helga 
Nijboer, Marlene Daelman, Marijke Bolwerk en Saskia Damen het instrument geïmple-
menteerd zodat ik de betrouwbaarheid ervan kon bepalen. Dankzij jullie inzet ligt er 
nu een prachtig instrument waarmee de interactie en communicatie tussen een per-
soon met aangeboren doofblindheid en zijn communicatiepartner in kaart kan worden 
gebracht! 

Daarbij wil ik Kentalis danken voor het mogelijk maken van dit onderzoek, en in het 
bijzonder voor het kunnen ontwikkelen van de dynamisch assessment procedure! 
Hiermee is er aandacht gekomen voor het belang om potenties van mensen met aange-
boren doofblindheid in kaart te brengen. Deze mensen bezitten verborgen vaardig-
heden, die het verdienen om tot uiting te komen!

Mijn eerste promotor, Prof. Dr. Marleen Janssen. 
Lieve Marleen, of het nu je Brabantse inslag is of je karakter, jouw vrolijkheid en positi-
viteit hebben ervoor gezorgd dat het promoveren een fijne ervaring is geworden. Met 
je altijd aanwezige enthousiasme wist je me te motiveren tot het uiterste.  Daarbij was 
je ook op persoonlijk gebied altijd erg betrokken; je vond het belangrijk om te weten 

hoe het thuis ging. Je kritische begeleiding in combinatie met de interesse in mij als 
persoon maakte onze plezierige samenwerking compleet! Ik heb diepe respect voor je 
enorme toewijding voor onze doelgroep, mensen die sinds hun geboorte doofblind 
zijn. Dit werkte aanstekelijk en ik ben dan ook erg blij dat ik onderdeel mocht uitmaken 
van jouw promotieteam en dat ik deze doelgroep heb mogen leren kennen dankzij 
jou!  

Mijn overige promotoren, Prof. Dr. Alexander Minnaert & Prof. Dr. Wied Ruissenaars.
Beste Alexander en Wied, naast Marleen hebben jullie mij laten zien dat de universiteit 
naast een serieuze aangelegenheid ook een plek is waar gelachen kan worden. Toen ik 
in 2008 werd aangenomen bij de universiteit was ik lichtelijk bang dat ik mijn vrolijk-
heid niet kwijt zou kunnen op mijn nieuwe werkplek. In mijn hoofd had ik beelden 
van chagrijnig kijkende mensen die uren achtereen enkel zouden praten over hun fa-
voriete onderzoeksonderwerp en methodologie, zonder enige ruimte voor een lach. 
Plezier? Dat is voor je vrije tijd… Dit bleek echter een waanbeeld te zijn: Wat heb ik ge-
lachen met, en om jullie! En ik weet zeker dat daardoor de opgedane kennis omtrent 
dynamisch assessment en het schrijven van artikelen extra is beklijfd. Beider heren, 
bedankt daarvoor!     

En dan mijn directe collega’s op het gebied van doofblindheid, oftewel het “Doofblind 
Promotieteam”. Lieve Marga, Hermelinde en Saskia, gezamenlijk begonnen we aan dit 
grote avontuur. Gezamenlijk zwommen we het eerste jaar in de zee. Gezamenlijk werd 
ons duidelijk hoe we onze onderzoeken konden gaan aanpakken. Gezamenlijk begon-
nen we de resultaten van onze onderzoeken op te schrijven. En gezamenlijk bereiken 
we de eindstreep. Hoe speciaal is het, dat ondanks dat we elk onze eigen ‘toko’ hadden 
– zoals Marleen het altijd verwoorde –, we alle stappen van het onderzoeksproces geza-
menlijk en naast elkaar hebben mogen ontdekken. We konden ons ei bij elkaar kwijt, 
we konden sparren, we leerden van elkaars vaardigheden, en we hebben heel hard om 
de domste dingen gelachen.  Ik heb dit als heel bijzonder en fijn ervaren. Ineke, jij 
startte jouw promotietraject toen wij al in volle gang waren. Maar desalniettemin 
zorgde jouw opgewekte verschijning ervoor dat je binnen no time was opgenomen in 
het promotieteam. Lieve meiden, ik ben blij dat jullie er waren!  En Maartje, als onder-
zoeksmedewerker van ons doofblindteam heb je je de afgelopen jaren ingezet voor 
onze onderzoeken. Voornamelijk analyses voor de andere vier onderzoekers, maar ik 
ben blij dat ik je in januari 2013 ook heb mogen inschakelen voor de betrouwbaar-
heidsstudie. Je bent secuur in je werk, waardoor ik, ondanks dat ik moeite heb met het 
uit handen geven van taken (‘zelf doen’), je vol vertrouwen de opgegeven opdrachten 
heb kunnen laten uitvoeren. Op dat moment zat ik zelf vermoeid en misselijk achter 
mijn computer wegens de eerste weken van mijn zwangerschap, waardoor het extra 
fijn was dat het onderzoek toch goede vooruitgang boekte, dankzij jouw werk. Bedankt 
daarvoor.  
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Dan nu buitenlands nieuws: Dr. Jude Nicholas. I met you in Brasil, 3,5 years ago, at the 
Deafblind International World Conference. There was a click between us making us 
stay in contact. Once in a while we call, talking about each other projects and listening 
to the latest news concerning the deafblind field. I learned a lot from your knowledge 
according to deafblindness, cognition and CHARGE- syndrome but also from your 
knowledge at a lot of other area’s: Sometimes it looks like there is no end to your inte-
rests, you just know everything. A positive side-effect of our contact was that my spoken 
English improved much. During our phone calls I typed unknown words in the online 
dictionary or I explained to you what I wanted to say after which you gave me the right 
English word. And after that I rehearsed  rehearsed rehearsed, so the word could go 
from my short time memory to my long term memory… You also explained me words, 
such as ‘scaffolding’. Off course I knew what scaffolding means in psychology. But that 
the word originally means ‘steiger’ (die dingen die bouwvakkers opzetten tegen huizen, 
om overheen te lopen wanneer ze met een huis aan het werk zijn.  In de psychologie 
wordt het omgezet naar: je zet een steiger om het kind heen en ondersteunt het daar 
waar nodig is ), that I didn’t know. Jude, you too, thank you for everything!     

 
Op de afdeling Orthopedagogiek heb ik het altijd erg naar mijn zin gehad. De betrok-
kenheid tussen de AIO’s en jonge onderzoekers is groot, en vooral in de eerste jaren 
hebben we vele leuke dingen buiten ons werk om gedaan zoals het vieren van de ver-
jaardagen (enkele jaren terug pasten alle AIO’s en jonge onderzoekers nog in één kan-
toorruimte), kookworkshops, wijnproeverijen, Noorderzon Festival en Sinterklaas 
(met hilarische gedichten waardoor we in één keer op de hoogte waren van alles wat 
gebeurd was in het afgelopen jaar: Zo zal het beeld van Mijntje die vergeten was om 
koffiepotten in het koffiezetapparaat te zetten en een Jelle Drost die een half uur later al 
foeterend de pantry aan het dweilen is, nooit meer uit mijn hoofd verdwijnen). 
Daarnaast was er volop plaats om frustraties maar ook successen (yes, mijn: artikel is 
gepubliceerd/data is binnen/ouders hebben allen toestemming gegeven) en grapjes bij 
elkaar neer te leggen. Tim, jij zorgde ervoor dat ik af en toe nog mee ging lunchen en je 
stond altijd klaar voor een praatje. Lidian, jouw opgewektheid en jouw hilarische ge-
mopper lieten mij lachen. En Kim, jij bent de vriendelijkheid zelve en een bijzonder 
mens waar ik nog steeds van geniet nu we beiden een kleintje hebben. Hoewel het soms 
leek alsof ‘wij’ AIO’s op een andere planeet zweefden werd er ook volop gewerkt aan de 
omgang met de overige (senior) collega’s: maandagochtend koffie, researchbijeen-
komsten, afdelingsvergaderingen, ZEVMB-vergaderingen, feestjes, of ‘gewoon’ op de 
gang, er was volop gelegenheid tot een praatje en interessante uitwisselingen. En niet 
te vergeten het begeleiden van studenten tijdens hun Londen-reis: wat heb ik het leuk 
gehad met Hans Knot en Erik Knorth. Bedankt ‘Orthopedagogiek’ voor de leuke en in-
teressante contacten. 

Hans van Balkom, Hans Grietens en Bob Stillman, bedankt dat jullie in de beoorde-
lingscommissie zitting hebben willen nemen. Jullie hebben de moeite genomen om 

mijn gehele proefschrift door te lezen, en mij het ja-woord gegeven: de doorslag voor 
het verkrijgen van mijn bul [thank you for reading my thesis and putting trust in the 
content: the deciding factor to obtain my doctoral degree]. 

En dan mijn paranimfen Marga Martens en Hanneke Boode. Marga, we zijn de afgelo-
pen jaren intensief met elkaar opgetrokken. We deelden een kantoor waardoor we el-
kaars onderzoeken en elkaars wel en wee op de voet konden volgen. Daarbij heb ik 
veelvuldig gebruik gemaakt van de  zolderverdieping van jullie huis. Iedere keer als ik 
in Sint-Michielsgestel moest zijn, was ik meer dan welkom om bij jou en Martijn te 
blijven slapen in Den Bosch. Het voelde heel natuurlijk om bij jullie in huis rond te lo-
pen, nooit heb ik me een gast gevoeld. Een wijntje en wat lekkers erbij, wij kwamen de 
avond al keuvelend prima door!  En als we niet lijfelijk bij elkaar waren dan was er wel 
een kaartje of een telefoontje waardoor je dicht bij me was!Hanneke, ik leerde jou 
kennen via GICA, het studentenkoor waarbij we zongen. Nadat we elkaar amper een 
jaar kenden gingen we al met zijn tweeën een maand op reis naar Thailand en Laos. 
Daar is vervolgens nog New York bijgekomen. En Boedapest, waar jij een jaar tijdens 
jouw promotietraject bij Letteren hebt gewoond. En niet te vergeten Griekenland, als 
traktatie voor jouw promotie-afronding en mijn bijna afronding. Maar je was meer dan 
een reismaatje. We hebben heel wat fijne momenten met elkaar beleefd en gelachen 
tijdens samen eten, thee drinken, koor, sporten en uitjes. Onze band was al hecht en 
werd alleen maar hechter toen je ook nog eens bij mij om de hoek kwam wonen! 
Gezelligheid en humor is een belangrijke factor in het leven van een promovendus als 
tegenhanger van de stress die je soms hebt en de druk die je voelt tijdens het traject. Dit 
heb ik bij jullie beiden gevonden!  

Naast Hanneke en Marga waren er buiten het werk veel vrienden die me hebben ge-
steund tijdens dit promotietraject. Allereerst mijn Groninger studie vriendinnen 
waarvan een deel in hetzelfde schuitje zaten en ook met een promotie bezig waren. In 
het bijzonder wil ik Aafke noemen: Ondanks dat ik na de propedeuse Pedagogische 
Wetenschappen, Bewegingswetenschappen ben gaan doen en jij direct Orthope-
dagogiek zijn we vriendinnen gebleven en wonder boven wonder zeven jaar na het 
afronden van de propedeuse collega’s geworden. En dan ook nog eens met onze 
kantoren naast elkaar! We begrepen elkaar als geen ander en konden alles bij elkaar 
kwijt. Stoom afblazen en maffe mailtjes naar elkaar opsturen hielden ons op de been, 
en jij bent een ster in het sturen van lieve kaartjes op belangrijke momenten. Die pe-
riode, waarin jouw vriendschap werd gecombineerd met het zijn van collega’s, was 
voor mij een hele fijne tijd! Ondanks dat we elkaar zo ongeveer elke doordeweekse 
dag zagen, maakten we ook buiten het werk tijd voor elkaar vrij om elkaar te zien. 
Dit samen met Karlien tijdens gezellige etentjes bij één van ons thuis, en met Bertine 
en Nynke tijdens etentjes en dagjes uit. En Gerdien, jij hoort er ook bij, op afstand in 
Lesotho!
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En dan de Assen vrienden: Leontiena, mijn allerliefste buurmeisje waarmee ik nu al 30 
jaar bevriend ben. Mijn middelbare school vriendinnen Hanneke H. en Jenneke, die ik 
niet vaak zie, maar als ik ze zie is het gezellig. En Heiko & Anna, Casper & Marjolein, 
Anton & Floortje, en Steven van de Assen groep waarmee ik nog leuke feestjes beleef.
En dan alle andere mensen die zorgen voor plezier in mijn leven: Esther die na Be we-
gingswetenschappen is blijven hangen; Mandy mijn  ex-collega van Effatha Guyot; 
mijn buren  in de straat, in het bijzonder de familie Meijer en Van der Veen/Witt; Jasper 
van GICA die zo nu en dan gezellig langswipt, Mireille mijn Ghana-moeder; en Anne 
en Reni, mijn andere twee Ghana-vriendinnen.Een ieder van jullie hebben mij in de 
afgelopen jaren bijgestaan in het promoveren door te vragen hoe het onderzoek ervoor 
stond, en door mij leuke afleidingen te bieden. Ik ben blij dat jullie in mijn leven 
zijn…. 

Na dit relaas ben ik bijna aan het einde gekomen. Maar er zijn nog enkele personen die 
niet mogen ontbreken in dit dankwoord. 

Pa en ma, zonder jullie was ik nooit zo ver gekomen. Jullie hebben er voor gezorgd dat 
ik kon studeren, en alsof één studie niet genoeg was, maakten jullie ook de studie 
Orthopedagogiek voor mij mogelijk. En Harro en Alinda plus aanhang en de kids, of 
jullie nu altijd goed wisten waar ik mijn werkdag mee vulde dat weet ik niet, maar net 
als pa en ma waren jullie er wel altijd. Familie kun je niet kiezen, maar ik zou jullie voor 
geen goud willen inruilen!

Albert, precies tijdens de start van dit promotietraject kreeg ik een relatie met jou. En 
lieve Max en Birgit, jullie kreeg ik er gratis bij. Jullie kennen me niet anders dan dat ik 
aan het promoveren ben. Wat jullie zagen als: ’s ochtends doet ze rustig aan, behalve als 
ze een afspraak in het zuiden van het land heeft; ’s avonds is ze laat thuis, want ze houdt 
van middag en avond werken; in het weekend is ze niet altijd de gezelligste en moeten 
wij soms stil zijn want als ze het huishouden niet doet dan werkt ze nog snel even wat 
uurtjes; en af en toe is ze een nachtje of weekje weg. Maar ze neemt wel altijd Bosche 
Bollen mee uit Den Bosch en een kadootje als ze in het buitenland is geweest. Wat zul-
len we in een gat vallen met zijn allen als dit patroon ineens doorbroken wordt;-). Maar 
wat wil ik jullie bedanken voor jullie geduld en trots, en voor het feit dat jullie rekening 
hielden met mij. En niet te vergeten jullie liefde, het meest belangrijke van alles! En 
Albert? Bedankt dat je me elke dag laat lachen…En toen kwam er een vijfde lid van het 
gezin bij. Wat had ik de bevalling die promoveren heet graag achter de rug willen heb-
ben voordat ik beviel van Jasmijn. Dat is helaas niet gelukt maar Jasmijn, jij motiveerde 
mij wel om dit proefschrift zo snel als mogelijk af te maken en alles op alles te zetten. 
Mijn liefste Jasmijn, wat maak je mij gelukkig! Bedankt voor de energie die jij me gaf (en 
geeft) met je vrolijke verschijning, het heeft gewerkt….

Dankwoord (Acknowledgements)
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