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DANKWOORD 

 

Dit proefschrift is mede tot stand gekomen dankzij het werk en de steun van velen. Alle 

mensen die -elk op hun eigen manier- deze periode voor mij zo onvergetelijk hebben 

gemaakt, wil ik hierbij dan ook graag bedanken! 

 

Mijn promotores, Hans Ormel en Ruud Minderaa, ben ik zeer erkentelijk voor de 

gelegenheid die zij mij boden om te promoveren en veelzijdige ervaring op te doen 

binnen het grote en inspirerende onderzoeksproject TRAILS. Hans, jou ben ik bijzondere 

dank verschuldigd voor je betrokkenheid en je snelle en uiterst deskundige commentaar! 

Met je vertrouwen en je integere en persoonlijke manier van begeleiden wist je me te 

motiveren om (elke keer weer!) het onderste uit de kan te halen. Daarnaast leidde je me 

pragmatisch door alle stappen van het onderzoek en verschafte je me de inzichten die ik 

nodig had om 'op eigen benen te gaan staan'. Mijn dank is groot!  Ruud, zelfs op de 

momenten dat de finish onmogelijk ver weg leek, gaf jij blijk van een rotsvast vertrouwen in 

een geslaagd eindproduct. Daarnaast bood je me op het juiste moment ook nog eens een 

geweldig toekomstperspectief. Ik ben blij dat ik je nu eindelijk kan vertellen dat dat erg veel 

voor mij heeft betekend! 

 Mijn co-promotores, Monika Althaus en Leo de Sonneville, dank ik hartelijk voor alle 

tijd en energie die zij in dit proefschrift hebben gestoken. Monika, het is bovendien 

grotendeels aan jouw inspanningen te danken dat de Amsterdamse Neuropsychologische 

Taken (ANT) zijn opgenomen in TRAILS en dat het fundament voor dit proefschrift werd 

gelegd. Bedankt dat je je kennis en ervaring met me hebt gedeeld!  Leo, ik heb het als een 

voorrecht ervaren dat de enthousiasmerende 'papa' van de ANT tot mijn beschikking 

stond. Ik heb veel geleerd van onze samenwerking en bewaar goede herinneringen aan 

onze humorvolle momenten achter de pc, tijdens een lunch of scheurend in een cabrio op 

Hawaii! 
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De andere co-auteurs, Frank Verhulst, Tineke Oldehinkel, en Catharina Hartman wil ik 

bedanken voor hun waardevolle feedback en voor de prettige samenwerking. Frank, ik 

heb het zeer gewaardeerd dat je de stukken elke keer grondig las en van inspirerende 

suggesties voorzag. Daarnaast wil ik ook jou bedanken voor alle geboden mogelijkheden 

binnen TRAILS!  Tineke, bedankt voor je altijd hartelijke, razendsnelle en constructieve 

commentaar. Ik heb grote bewondering voor de manier waarop jij je vak uitoefent! 

Catharina, ik denk met plezier terug aan de vele factor- en LISREL-analyses waaraan we 

telkens een factor humor wisten toe te voegen, wat het iets minder erg maakte dat het 

steeds niet in een artikel resulteerde. Dankjewel voor het 'sparren' en wie weet lukt het ons 

ooit nog eens dat felbegeerde plaatje tezamen met een goede model fit te krijgen! 

 Voor alle keren dat hij mijn vragen in praktische statistiek vertaalde, bedank ik Prof. 

dr. T.A.B. Snijders. Ook de leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. J.K. Buitelaar, Prof. 

dr. J.A. Sergeant, en Prof. dr. J.T. Swaab-Barneveld, dank ik hartelijk voor hun bereidheid 

mijn proefschrift te beoordelen. 

 

Zonder onderzoek, geen proefschrift. Mijn oprechte dank gaat dan ook uit naar alle 2230 

TRAILS kinderen, hun ouders en natuurlijk ook alle directeuren en leerkrachten van de 

deelnemende basisscholen!!! Jullie enthousiasme en betrokkenheid bij het project maken 

TRAILS zo bijzonder! Drie deelnemers verdienen een extra woord van dank: Milo van de 

Riet, zonder jou had dit boekje niet zo’n mooie voorkant gehad! Sophie Oudman en Floris 

Pas, mijn paranimfen, ik vind het een eer dat jullie op 17 januari letterlijk en figuurlijk achter 

mij staan! Dank jullie wel! 

 Alle studenten ben ik erkentelijk voor hun hulp bij het verzamelen van de enorme 

hoeveelheid gegevens. Zonder de geweldige inzet van 'mijn' ANT/WISC-testleiders was het 

niet mogelijk geweest om meer dan 4.000 uur te testen, en dan heb ik het nog niet eens 

over de afgelegde kilometers en het vroege opstaan! Thalia Albracht, Marije Alink, Kim 

Anbergen, Marjolein Annen, Marinke Arends, Geeske van Asperen, Ruth Assink, Jantiene 

Bakker, Ryanne Blaauw, Gerwin Blankevoort, Nienke Dijkstra, Marianne van Dommelen, 

Daphne van Essen, Matthijs Fleurke, Wendy Folkersma, Anja Frederikze, Inge Geluk, Siëlle 

Gramser, Hepie Henstra, Tjitske Hettinga, Inge Hoekstra, Nynke Hoekstra, Femke Holwerda, 

Johanna Hulsebosch, Hermi de Jager, Anne de Jong, Mariëlle de Klein, Hadewey 
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Koopmans, Christa Kor, Evelien Kroeze, Mijke Lijster, Maysha Lin, Jannie Lont, Marijke Lont, 

Nienke Lubberdink, Emily Lutterop, Dirk ’t Mannetje, Rosaline Melis, Simon van Ooijen, 

Anne Overbeek, Manja Plat, Geeralda Prijt, Nynke Prins, Ingrid Ribberink, Panka Semmelink, 

Ariesta Setrowidjojo, Antonette Smelt, Mathilde van de Streek, Lia van Stuyvenberg, Jorien 

Teuben, Marianne Vellinga, Aafke Verbeek, Anoek van der Vinne, Renske Visscher, Joanne 

Volkers, Froukje van der Weijden, Kirsten Wiltens, Petra Wind, Anje-Margreet Woltjer, 

Arjanne van Woudenbergh, Aaltje Zijlstra en Irene Zuidberg: jullie zijn goud waard! 

  Daarnaast wil ik het TRAILS kick-off (lees: 'die-hard') team in de samenstelling van 

Andrea de Winter, Tineke Oldehinkel, René Veenstra, Jantina Douglas, Erna Berendsen, en 

Tjaakje Pannekoek hartelijk bedanken. Tijdens de vele uren alleen achter mijn computer 

heb ik vaak weemoedig teruggedacht aan 'het samen doen-gevoel'! Dank ook aan alle 

andere TRAILS participanten. Met name Arie van Roon: bedankt voor de 'beginnerscursus 

BRS' tijdens één van de eerste testdagen maar bovenal voor je warme belangstelling op de 

vele momenten daarna. Ik heb dit zeer gewaardeerd! 

Onvergetelijk waren ook mijn 'roomies' Sonja Spoor en Frouke Sondeijker (ook al 

was het slechts van korte duur!). Jullie waren allebei geweldige kamergenootjes en ik ben 

blij dat ik jullie sindsdien tot mijn vriendinnen mag rekenen! Sonja, bedankt dat je me in 

contact hebt gebracht met de ontwerper van de cover! Frouke, ik hoop dat onze wegen 

zich in de toekomst ook qua werk nog vaak zullen kruisen! Bedankt voor alles! 

 

Naast de inhoudelijk betrokken collega's, wil ik ook graag alle andere (oud-)collega's van de 

afdeling Sociale Psychiatrie van de RUG en de (hoofdzakelijk) A2-vleugel van ACCARE 

bedanken. Ik noem niet iedereen bij naam maar hoop van harte dat allen zich hier 

aangesproken voelen: bedankt voor de collegiale sfeer en de gezellige lunch-pauzes!     

Een aantal collega's wil ik in het bijzonder bedanken: Liesbeth Lindeboom, dankzij jou 

voelde ik me meteen thuis op de afdeling Sociale Psychiatrie. Ik ben blij dat ik je ken. Dank 

ook voor je hulp bij alle regelklussen rondom mijn promotie!  Sietse Dijk, hartelijk bedankt 

voor alle artikelen en boeken waar je me de afgelopen jaren van hebt voorzien!  Annelies 

de Bildt, met je heldere kijk op de wetenschap en je prettige kijk op de (minstens zo 

belangrijke!) rest van het leven was je me op vele momenten tot steun en droeg je er aan 

bij dat ik met plezier naar het werk kwam. Dank je wel! Ons contact is mij zeer dierbaar! 
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Ook collega-AiO's Andrea Dietrich en Karin Gomarus wil ik bedanken voor het delen in de 

eindsprint! Andrea, niets is zo fijn als samen in hetzelfde schuitje zitten en er dan eindeloos 

grappen over maken! Dank dat ik daarvoor altijd bij jou terecht kon! Ik verheug me erop dit 

een creatief vervolg te geven tijdens ons post-doc-schap!  Karin, in het afgelopen jaar was jij 

zelfs op zaterdagen en zon- en feestdagen mijn 'partner in crime'. Bedankt dat ik altijd bij je 

binnen kon lopen voor korte (en soms langere) breaks! Ik ben blij dat we daar inmiddels 

een alternatief voor hebben gevonden nu je een 'echte' baan hebt! 

 

Tenslotte een speciaal woord van dank voor al mijn familie en vrienden (incluindo o 

pessoal de Portugal!) voor hun vriendschap in de afgelopen jaren, voor hun oprechte 

interesse in mijn onderzoek èn voor het soms vooral NIET informeren naar de voortgang 

van mijn proefschrift waardoor ze mij het kostbare gevoel gaven dat mijn leven uit meer 

bestond dan werk alleen! 

 Lieve pap en mam, ik prijs mij gelukkig met jullie onvoorwaardelijke en niet 

aflatende liefde en steun. De vanzelfsprekendheid waarmee jullie mij altijd met raad en 

daad bijstaan en meeleven met alle belangrijke en minder belangrijke momenten in mijn 

leven is gewoonweg fantastisch! Dat ik dit met jullie kan delen, geeft het zijn glans! 

 Finalmente, mijn allerliefste... Victor. Met je sterke en warme karakter, positieve 

levensinstelling, prettige relativeringsvermogen en geweldige gevoel voor humor lever je 

een onmisbare bijdrage aan mijn leven in z'n totaliteit! Het is niet in woorden uit te drukken 

hoe blij ik met je ben maar deze 3 komen wellicht in de buurt: EU AMO-TE! 

 

Agnes 



 163 



D A N K W O O R D  

 164 

 


