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Eindelijk, eindelijk, eindelijk is het dan zover: dit proefschrift is af! In dit 

dankwoord wil ik alle personen die de afgelopen jaren direct en indirect 

betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift uit de 

grond van mijn hart bedanken. Een aantal personen wil ik daarbij in het 

bijzonder noemen. 

  Allereerst gaat mijn dank uit naar alle personen met aangeboren 

doofblindheid en hun families, docenten en begeleiders die hebben 

deelgenomen aan de verschillende studies. Heel veel dank voor alles wat ik 

de afgelopen jaren van jullie heb mogen leren! De ontmoetingen met jullie, 

het bekijken van al het videomateriaal dat dankzij jullie is verzameld en alle 

interessante conversaties die wij de afgelopen jaren hebben gevoerd zijn 

voor mij enorm leerzaam geweest. Dankzij jullie heb ik tijdens het uitvoeren 

van mijn onderzoek meer geleerd dan ik me ooit had kunnen voorstellen. 

Heel erg veel dank daarvoor! 

  Ook wil ik op deze plaats de vrijwilligers bedanken die gedurende 

het onderzoek de video-opnames hebben gemaakt. Zonder jullie had het 

onderzoek niet kunnen worden uitgevoerd en was het verzamelen van al het 

videomateriaal een niet te volbrengen missie geweest. 

  Daarnaast wil ik uiteraard de promotoren bedanken die mij de 

afgelopen jaren hebben begeleid bij het schrijven van dit proefschrift: prof. 

dr. Marleen Janssen, prof. dr. Wied Ruijssenaars en dr. Onno Crasborn. 

  Marleen, allereerst bedankt voor de kans die je me in 2008 gaf om 

aan dit prachtige, leerzame avontuur te beginnen! Heel erg bedankt ook voor  

alle inbreng en kennisoverdracht tijdens onze gesprekken van de afgelopen 

jaren. Ik heb enorme bewondering voor jouw vechtersmentaliteit wat betreft 

het verbeteren van de interactie en communicatie met personen met 

aangeboren doofblindheid. Uiteraard ook bedankt voor je vertrouwen in een 
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succesvolle afronding!  

  Wied, enorm bedankt voor het ‘koers houden’ in onze 

doofblindheid-onderzoeksgroep in het algemeen en bij de uitvoering van de 

studies ten behoeve van mijn proefschrift in het bijzonder. Bijzonder veel 

dank ook voor alle waardevolle en motiverende feedback tijdens het 

schrijven van de verschillende artikelen. Een afronding zonder jouw 

bijdragen zou ik me werkelijk niet kunnen voorstellen! 

  Onno, jou wil ik heel erg bedanken voor je kritische, linguïstische 

inbreng in het onderzoek. Jouw uitgebreide en gedetailleerde commentaren 

en feedback zijn voor mij steeds een enorme bron van inspiratie geweest en 

hebben de artikelen waaruit dit proefschrift is opgebouwd zonder twijfel 

vollediger gemaakt.  

  Een belangrijk woord van dank uiteraard ook aan mijn man Ramon 

en zoon Yarique. Lieve Ramon heel erg bedankt voor al je hulp bij alle 

praktische zaken rondom het uitvoeren van de onderzoeken en voor je 

onvoorwaardelijke steun, vertrouwen en optimisme. De afgelopen jaren 

hebben we ons samen heel wat avonden en weekenden gebogen over allerlei 

vraagstukken en problemen met betrekking tot de uitvoering van het 

onderzoek en de verwerking van de gegevens. Deze momenten waren voor 

mij altijd erg waardevol en leerzaam en hebben ongetwijfeld aan de basis 

van de afronding van het proefschrift gestaan! Lieve Yarique, jou wil ik 

bedanken voor de energie die je me hebt gegeven om de laatste fase van het 

schrijven van het proefschrift daadwerkelijk af te ronden! 

  Op deze plaats uiteraard ook een woord van dank aan mijn lieve 

familie en vrienden die me alle jaren hebben bijgestaan. Mam, Pap, Arie, 

Miranda, Janine, Ton en Olga bedankt voor de interesse in het onderzoek en 
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de onvoorwaardelijke steun de afgelopen jaren.  

  Werken aan een proefschrift zonder steun en hulp van collega’s is 

ondenkbaar. Daarom wil ik ook alle RuG-collega’s, en in het bijzonder mijn 

collega’s van de onderzoeksgroep DoofBlindheid, heel hartelijk bedanken 

voor hun hulp en steun. Heel erg bedankt voor alle inspirerende gesprekken, 

de interessante discussies én natuurlijk alle gezelligheid! 

 Tot slot, aan iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage 

heeft geleverd aan dit proefschrift: Heel erg bedankt! 

Hermelinde Huiskens


