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Dit dankwoord zal nooit lang genoeg zijn om uit te drukken hoeveel dank ik verschuldigd 

ben aan de mensen om mij heen. Woorden kunnen een gevoel niet goed vangen. Maar 

dat betekent niet dat ik het niet ga proberen. Een dankwoord is per slot van rekening 

bedoeld om een woord van dank uit te spreken. Dus allee... 

 

Allereerst ben ik veel dank verschuldigd aan alle ouders van jonge kinderen die hebben 

deelgenomen aan dit onderzoek. Zonder hen was dit proefschrift nooit tot stand 

gekomen. En ook zonder iedereen die heeft meegewerkt vanuit Icare 

Jeugdgezondheidszorg had ik niets kunnen beginnen. Ermanda, Janine, Marianne, Paul, 

Koos, Lisette, Hans en Karin, dank voor het meedenken en de fijne samenwerking! 

Madelene, Wilma, Anja, Mientje, Gonny, Remmie, Elly, Gré, Klaaske en Hilly, bedankt voor 

jullie logistieke bijdrage aan het project. Ingrid, Ria, Gerda, Ada, en alle andere assistentes, 

artsen en verpleegkundigen van Icare Noord en Zuidoost Drenthe en IJssel-

Zwartewaterland; alle namen opnoemen zou een te lange lijst vormen, maar het moet 

gezegd dat zonder jullie dit boekje er echt nooit had gelegen, bedankt! Jullie moeten 

tijdens teamoverleggen weleens hebben gedacht ‘daar heb je haar weer’ met altijd min of 

meer dezelfde strekking: er moeten meer ouders meedoen, er moet beter worden 

ingevuld en alle extra acties moeten worden aangemeld. Het hield niet op. Ik heb 

geprobeerd mijn dank zo veel mogelijk uit te spreken en uit te drukken in taart, koekjes en 

chocola. Maar die gaan op en letters blijven, vandaar nogmaals mijn grote dank aan jullie, 

ditmaal in letters: Het is bewonderenswaardig dat jullie, ondanks tegenslagen en tijdnood, 

toch veelal een kans hebben gezien je in te zetten voor het onderzoek, bedankt! 

 

Daarnaast wil ik graag mijn promotor, prof. dr. Menno Reijneveld, en co-promotor, dr. 

Andrea de Winter, bedanken. Menno, je gaf me de ruimte en waardering die nodig waren 

om iets van mijzelf kwijt te kunnen in dit project. En je voorzag al mijn stukken razendsnel 

van commentaar om dit ook op wetenschappelijk verantwoorde (en zo kort mogelijke) 

wijze te kunnen doen, bedankt! Andrea, bedankt voor je blijvende enthousiasme en het 

wegwuiven van mijn ‘ja, maars...’ wanneer die de kop opstaken. Waar ik beren op de weg 

zag, wist jij altijd lichtpuntjes te vinden en zaken vanuit een ander perspectief te bekijken 

zodat ik weer vol goede moed verder kon. Je hebt me vanaf het begin erg veel vertrouwen 

en vrijheid gegeven. Bedankt! En Ermanda, mijn steun en toeverlaat bij Icare. Zowel de 

gezelligheid die je meebracht als je praktische instelling hebben ervoor gezorgd dat ik de 

samenwerking erg heb gewaardeerd! 
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De leden van de regiegroep, Noortje Tan, Dries Roosma en Ferko Ӧry wil ik bedanken voor 

het meedenken tijdens het gehele traject. De leden van de leescommissie, prof. dr. H.W.E. 

Grietens, prof. dr. C.J.M. Jansen en prof. dr. H. Raat wil ik bedanken voor het kritisch lezen 

en beoordelen van dit proefschrift.  

 

Donald van Tol en Els Maeckelberghe, jullie wil ik bedanken voor het meewerken aan het 

kwalitatieve onderzoek binnen dit project. Zonder dit stukje was voor mij het proefschrift 

niet af en ik ben blij dat jullie hieraan hebben willen bijdragen.  

 

Verder wil ik de kinderen van de Bolster, die altijd zo trouw informatiepakketjes hebben 

ingepakt, bedanken. En Jelle die altijd mailde zodra er weer een doos klaar stond. Ook wil 

ik de interviewers van het project bedanken. Lucie, Toos, Els, Corrie, en Tineke die ons 

verdrietig genoeg veel te vroeg moest verlaten. Ik heb erg genoten van onze 

samenwerking en waardeer de persoonlijke manier waarop we met elkaar heb gewerkt, 

ondanks het feit dat vrijwel alles via telefoon of email ging. Bedankt!  

 

En de student-assistenten. Als eerste Karin, dankzij jou ben ik niet kopje onder gegaan in 

de brij aan gegevens waar maar geen einde aan leek te komen, bedankt! Maar nog meer 

bedankt voor de fijne gesprekken die we voerden wanneer we onze eindeloze 

administratie bijwerkten. Gelukkig konden we deze gewoon voortzetten toen je zelf als aio 

aan de slag ging, het was (en is) me een waar genoegen en ik ben blij dat jij mijn paranimf 

wilt zijn! En natuurlijk Janet. Hoeveel ‘gevallen’ jij wel niet hebt uitgezocht en hoeveel 

terugzoekacties we wel niet hebben besproken... Ik weet zeker dat je een erg goede 

onderzoeker bent en ben benieuwd wanneer ik je oratie mag komen aanhoren ;-). Tjitske, 

Suzanne, Hanneke, Marieke, Jacob-Jan en René, ook jullie horen bij dit rijtje aan 

onmisbare krachten. Ik heb graag met jullie gewerkt en wens jullie alle goeds toe! 

 

Dan Wendy en Anja, mijn kamergenoten. Hoewel we nog geen subsidie hebben 

binnengesleept om te onderzoeken hoe het nu toch kan dat drie zulke verschillende 

persoonlijkheden zo goed, letterlijk en figuurlijk, door eenzelfde deur kunnen, poneer ik, 

vooruitlopend op de resultaten, alvast een stelling: “Het is de oprechte interesse in en 

waardering voor elkaar die maakt dat de kamergenoten van 6.21 een bijzondere band 

hebben opgebouwd.” Bedankt voor de fijne gesprekken en de support!  

En alle andere collega’s op de gang, fijn dat er altijd tijd was voor een praatje! De taart- en 

theemomenten en de aio-etentjes, ik zal ze missen. Lida en Janneke, bedankt voor al jullie 



160 | D a n k w o o r d  

 

 

 

werk! Karin, Marijke en Astri, fijn dat ik altijd even mocht binnenwandelen voor koetjes, 

kalfjes en thee, heel veel thee! En Roy, jij bedankt voor de energie die je hebt gestopt in 

het ontwarren van mijn hersenspinsels, op een altijd enthousiaste manier en altijd oprecht 

geïnteresseerd in de persoon achter de vraag, chapeau!  

 

Mijn collega’s bij de Hanzehogeschool wil ik bedanken voor de fijne werksfeer die maakt 

dat de laatste loodjes voor dit proefschrift minder zwaar voelen. 

 

Ja, en nu ruimte voor de mensen met wie ik alleen maar over andere dingen heb 

gesproken dan het onderzoek. Allereerst Annemieke en ‘de meiden’; jullie verdienen veel 

meer dan letters op papier voor alle uren die jullie met zoveel liefde op Hielke hebben 

gepast... Bedankt!  

Dan de teerûnte; Afke, Cristina, Jeltje, Liesbeth-Marije, Marijke, Martha, Nynke, Rixt B, 

Rixt W, Sonja, Tjitske en Tjitske: als relativeren een olympische teamsport zou zijn, dan 

behaalden wij vast een medaille. Hetzelfde geldt voor lachen. En theedrinken. Het trainen 

van deze, en vele andere, vaardigheden vormde de afgelopen jaren een welkome afleiding 

en ik hoop dat we hier nog heel lang mee door mogen gaan. No sa! 

En Leentje, jij bedankt voor de vele maandagavonden die zorgden voor de broodnodige 

afleiding. Nu met de kinders schieten deze avonden er wat bij in, maar overdag (in de 

bakkenbal) is het net zo gezellig! Fijn dat je mijn paranimf wilt zijn!  

 

Familie en schoonfamilie; bedankt voor jullie geduld! Heit, mem, Hielke-Willem, Tjitske en 

Linze, Rixt en Johan en Amarins: fansels wie it sûnder jim nea slagge ☺. Het is bijzonder 

om een thuis te hebben waar we zo binnen kunnen vallen en waar de belangrijkste vraag 

is of we nog wat willen eten of drinken... Bedankt voor alles, en meer dan dat, it koe 

minder! En dan als allerlaatste: Dennis en lytse leave (grutte) Hielke. Lieve Dennis, jij hebt 

de grootste prestatie van allemaal geleverd. Door het met mij uit te houden, er altijd te 

zijn en te helpen waar je kon. Ik ben blij dat het klaar is, maar vermoed dat jij dit bent in 

de overtreffende trap, en terecht. En leave Hielke, voor jou had ik graag een kinderboek 

geschreven, maar dit is net wat anders. Je mag er in bladeren, kleuren en later zelfs lezen. 

Als je wilt. Omdat het dankwoord dan de meeste kans maakt om gelezen te worden, noem 

ik hier voor jou de zin die ik graag zelf had verzonnen en die meer zegt dan een boek vol 

woorden: “Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. 

Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.” (Antoine de Saint-Exúpery in De Kleine Prins) 


