
 

 

 University of Groningen

Object Based Attention in Illusory Figures
Helden, Jurjen van der

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2005

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Helden, J. V. D. (2005). Object Based Attention in Illusory Figures: an Electrophysiological Investigation.
s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e5a651cb-ba5e-4b40-9c78-1c30d1eaf2a8


Dankwoord 
 
Mijn Aio-tijd in Groningen begon in juni 2000. Het project kwam tot stand door een 
samenwerking tussen Neuropsychologie en Experimentele psychologie. In de eerste jaren 
waren leden van beide groepen bij het project betrokken, daarna heeft het meer en meer 
vorm gekregen aan de afdeling Experimentele en Arbeidspsychologie. Het onderwerp 
van onderzoek werd object gebaseerde aandacht. Een nadeel is geweest dat dit onderwerp 
gedeeld wordt door vele onderzoeksgroepen in de wereld, maar slechts door weinigen in 
Groningen. Dat ik de grote hoeveelheid literatuur met weinig mensen heb kunnen 
bestrijken en met weinig mensen heb kunnen theoretiseren heeft me gehinderd en heeft 
ook op mijn enthousiasme gedrukt. Daarentegen is de inzet van brain imaging methoden 
in dit onderwerp een groot voordeel. Waar object gebaseerde aandacht als onderwerp een 
gigantische hoeveelheid literatuur heeft voortgebracht is er slechts een handjevol 
experimenten bekend waarbij object gebaseerde aandacht wordt bestudeerd in combinatie 
met brain imaging technieken. De grote expertise in Groningen vooral op het gebied van 
ERP’s kon zo dus een bijdrage vormen aan deze lacune. 
 
Dat het project in vijf jaar met succes is afgerond is mede te danken aan een aantal 
mensen. In de eerste plaats zou ik Berry Wijers willen bedanken. Berry, je hebt me nu al 
bijna 10 jaar van deskundige begeleiding voorzien waarvan ik erg veel profijt van gehad 
heb. Voor het slagen van dit project ben je echt onmisbaar gebleken. 
 Ritske de Jong wil ik bedanken voor zijn rol als promotor. Ik ben hem erg 
dankbaar, ook voor zijn adequate en doortastende aanpak in mijn tijd van ziekte. Samen 
met Berry heeft hij ervoor gezorgd dat een efficiënt en doelmatig naar een eindproduct 
werd gewerkt ondanks mijn soms chaotische aanpak en schrijfstijl. 
 José Heesink heeft pas in een later stadium van mijn promotietraject met haar rol 
als Aio-coördinator mij meer zelfverzekerdheid weten te geven. Zij heeft zich veel 
ingespannen om intervisiegroepen op te richten. Ook heeft haar aanschuiven bij de 
plannende gesprekken met Ritske en Berry en haar opstelling in mijn ziekteperiode heeft 
de nodige houvast geboden. 

Ans van Rijsbergen is al de jaren dat ik hier rondloop een onmisbare schakel. 
Ans, bedankt dat je altijd klaar stond om bureaucratische rompslomp op te lossen. 
Positieve daaraan is dat het wel een paar pondjes gescheeld zal hebben. 
 Vanzelfsprekend wil ik natuurlijk de leden van de leescommissie, Jan Theeuwes, 
Addie Johnson en Richard Ridderinkhof hartelijk bedanken voor het nauwkeurig lezen 
van mijn proefschrift en voor hun kritische kanttekeningen.  
 
Ik heb veel steun gehad aan andere collega’s. Veel hindernissen zijn gestructureerd, maar 
vooral ook ongestructureerd in de intervisiegroep aan de orde gekomen. Aad, Marieke, 
Matthijs, Saskia, Yvonne, en Zwenny, bedankt. Verder wil ik ook de collega’s en oud-
collega’s binnen de afdeling bedanken voor hun gezelligheid en steun. Maarten, Mattie, 
José, Hein, Durk, Mark, Judith, Geertje, Wokje, Werner, Monicque, en alle anderen die 
ik vergeet hartelijk bedankt! 
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Dankwoord 

Ik wil ook graag de mensen van de technische ondersteuning hartelijk bedanken. Joop 
Clots, Pieter Zandbergen, Hans Veldman, Jan Smit en Jaap Ruiter hebben me op 
technisch gebied zeer goed geholpen.  
 
Suzanne van Ooijen en André Keizer hebben als studenten mij erg goed geholpen met het 
verzamelen, analyseren en meedenken aan de experimenten. Bedankt daarvoor! 
 
Meestal heb ik met mijn enthousiaste verhalen over mijn studie en promotie vrienden en 
familie kunnen vervelen. Maar op nogal wrange wijze is mijn opleiding nogal van toepas 
geweest toen mijn moeder, Machteld, een hersenbloeding kreeg op mijn 29ste verjaardag. 
Ik ben heel blij dat zij dit overleefd heeft en heel dankbaar voor alles wat jij en Winus 
voor mij hebben betekend! In mijn tijden van ziekte hebben jullie me op de been 
gehouden! Ook wil ik jullie bedanken voor het jarenlange geduld en steun in mijn studie 
en het geven van inspirerende achtergrond van interesse in het biologische en menselijke. 
Ook bedank ik Kirsten (en Hendrik) voor de interesse en het ontwerp van de illustraties 
in dit proefschrift.  
 
Ik wil hierbij ook mijn vrienden bedanken die me hebben gesteund. Natuurlijk ken ik 
vanaf mijn eerste jaren in Groningen Arjen, Chris en Erwin en later met hun Anja, 
Sharron, Laura en Judith. Ook heb ik een goede tijd gehad bij The Knickerbockers. 
Zonder iemand van mijn laatste en liefste team tekort te doen, maar ook om een hoop 
ruimte te sparen kan ik alle jongens, meisjes en sinds jaar en dag ook kindjes bedanken 
met een krachtig en kort: “Zeub’n”! Hartelijk bedankt voor de zeer fijne tijd en de 
onvoordelijke steun in moeilijkere tijden. Verder Janne, Richard en Marije en iedereen 
die ik wederom vergeet bedankt!  
 
Met Erwin ben ik (in de Kei-week) psychologie in Groningen begonnen, met mijn 
kamergenoot Maarten sluit ik dit af. Het was gemakkelijk om jullie als poortwachters 
voor de rol van paranimfen te vragen! 
 
Groningen, 5 april 2005, 
Jurjen 
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