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 Dankwoord 



Veel mensen, groot en klein, hebben een bepalende rol gespeeld in dit 

promotieonderzoek. Ik wil hen hier bedanken.

In de eerste plaats de 94 kinderen (en hun ouders) die we bijna vier 

maanden mochten komen filmen. Bijna alle ouders blijven meedoen met het 

vervolgonderzoek (als de kinderen twee en vijf jaar zijn) dat promovenda 

Mechteld Stigter vanuit het Lectoraat Transparante Zorgverlening HG doet.

Mijn begeleiders Arie Bos (promotor) en Cees van der Schans (copromotor), 

die mij altijd serieus hebben genomen en me voortdurend het vertrouwen 

hebben gegeven dat het mij zou lukken het promotietraject goed af te 

leggen.

De 23 studenten die tijdens hun opleiding Logopedie aan het onderzoek 

hebben meegewerkt door de kinderen te filmen en ondersteunende 

werkzaamheden te verrichten. 

De drie collega’s/onderzoeksassistenten die de studenten hebben 

ondersteund en data hebben verzameld.

De 22 Nomas-gecertificeerde logopedisten die alle video-opnames hebben 

beoordeeld.

En uiteraard mijn medeauteurs bij een of meer artikelen Mar Wiersma-

Zweens, Sarai Boelema, Eva van der Meij, Lenie van den Engel-Hoek en Mieke 

Boerman.

Tot slot: zonder het convenant van de hg en de rug, dat mij in staat 

stelde gebruik te maken van de regeling Subsidie promotietrajecten HG–

medewerkers, zou het mij niet gelukt zijn mijn onderzoek in een acceptabele 

tijd af te ronden.
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