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DANKWOORD

“Bij wie te beginnen?” was het eerste wat door mijn hoofd ging toen ik 

een opzet voor mijn Dankwoord aan het bedenken was. Maar, al snel merkte 

ik dat ik steeds bij dezelfde persoon uitkwam: dr. Phillipa Butcher. Er is slechts 

��n persoon die zo emotioneel en organisatorisch betrokken is geweest bij 

mijn doctoraat (zo noemen wij een promotie-onderzoek in Belgi�) en zowat de 

enige die zich een goed idee kan vormen door wat voor een hel we samen 

gegaan zijn het eerste anderhalf jaar. Bijgevolg is het minste wat ik kan doen 

een aparte paragraaf aan haar te weiden.

Lieve Phillipa, zonder jou had dit blokje vermaalde bomen bedrukt met

mijn wetenschappelijke idee�n er niet gelegen. Daar bestaat voor mij geen 

twijfel over. En, ik denk dat ik maar 1 woord hoef te zeggen opdat je mij zou 

begrijpen: PRIMAS. Gedurende het eerste anderhalf jaar heb jij de organisatie 

en de creativiteit noodzakelijk voor het project op jou genomen, zodat ik mij 

kon toeleggen op het temmen van PRIMAS. Die samenwerkingsstructuur 

heeft uiteindelijk tot internationale erkenning van onze idee�n geleid d.m.v. 

wetenschappelijke publicaties en lovende woorden op congressen - remember 

Sydney!. Gegeven het dal waardoor we gestrompeld zijn - herinner u de 

weken voor Kerstmis 2002! -, mogen we terecht trots zijn. Door de problemen 

rond PRIMAS ontwikkelde er zich elke vrijdagavond een patroon waarbij ik 

langs jouw bureau kwam en we onze harten luchtten over de gebeurtenissen 

van de afgelopen week. Soms pepte jij mij op en soms ik jou. Die korte 

momenten waren van onschatbare waarde om mij gemotiveerd te houden. 

Maar, driemaal heb je je laten ontvallen dat we misschien beter de brui aan 

het project zouden geven. Ja, zelfs jij zag het soms echt niet meer zitten: zo 

diep zijn we gegaan! Echter, eenmaal PRIMAS getemd was - nooit 
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uitschakelen! - en de data-analyse liep, was je altijd beschikbaar om mijn 

idee�n met jou te bespreken, mijn Engels te corrigeren, en later om mij gerust 

te stellen over ‘wat na het doctoraat?’, maar ook om persoonlijke smarten en 

hoogtepunten te delen. Bij deze maak ik een diepe buiging en geef ik je een 

warme knuffel voor alle tijd, energie, en mens-zijn die je mij gegeven hebt!

Enorm veel appreciatie en dank gaat ook uit naar de twee andere 

leden van mijn ‘raad van drie wijzen’, zoals ik mijn (co)promotoren ben gaan 

noemen over de jaren heen. Ik heb al heel wat trieste verhalen van collega-

doctoraatstudenten gehoord over hun begeleiders, maar voor mij staat het als 

een paal boven water - en dat betekent heel wat in Nederland! -, namelijk dat 

ik de beste begeleiders van de Rijksuniversiteit Groningen heb gehad! Prof. 

Anke Bouma en dr. Reint Geuze wil ik heel hartelijk bedanken, omdat ze altijd 

tijd vrijmaakten voor mij, mij vertrouwden, en het altijd voor mij opnamen. 

Maar, ook buiten het werk hebben jullie mij geholpen. Aan iedereen die het 

genot heeft gehad om bij mij aan het Hoornse Meer te vertoeven, weet dat 

Anke de deur geopend heeft opdat ik daar zou kunnen wonen! 

Na de ‘drie wijzen’ zijn de mensen van de Instrumentatiedienst de

grote bijdragers geweest tot de productie van dit manuscript. Hans Veldman 

wil ik bedanken voor het ter beschikking stellen van ‘zijn’ mensen: Jaap Bos, 

Mark Span, en Jan Smit, die allen zorgden voor de stimuluspresentatie 

software en de fine-tuning van de analysprogramma’s. Twee van Hans’ 

mensen, die een uiterst significante bijdrage (p<.001!) hebben geleverd aan 

het project zijn Bas ‘waterpijp’ Kortmann en Pieter ‘666’ Zandbergen. Zonder 

Bas waren de data van het eerste jaar van dit onderzoek naar de prullenbak 

verwezen en zou het project hoogstwaarschijnlijk stilgelegd geworden zijn. 

Bas schreef de programma’s die het mogelijk maakten de data te analyseren

(ondermeer, zie Figuur 1.1). Zelfs vele jaren na zijn afscheid moeten zijn 

opvolgers toegeven hoe ingenieus hij die programma’s in mekaar gestoken 
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heeft. Pieter dank ik vanuit de grond van mijn hart voor het altijd ter 

beschikking staan om PRIMAS weer op het rechte pad - letterlijk! - te krijgen 

(waar is het toverstokje gebleven?!). Menig maal heeft hij mij uit de nood 

geholpen wanneer PRIMAS het liet afweten op momenten dat kinderen en 

hun ouders aanwezig waren. Echter, ik wil hun niet alleen bedanken voor hun 

professionele hulp, maar ook voor de vriendschap die ik heb kunnen 

opbouwen met hun: merci, mannen!

Het volgende rijtje namen betreffen studenten zonder wiens 

professionele houding ik n�g harder had moeten werken: Jessica Lust, het 

onafscheidelijke duo C�line Craj� (doctor-in-spe) en Corinne van den Brom 

(Lugubrum rulezzzzz!), Jolinde Niezink, Ren�e Meulenbroek, Michiel Nagel, 

Anna, Tim Wind, Elsa van der Molen, Lotte Soeters, en Floris Boere. Zij 

hielpen mij met de datacollectie of –analyse en deden dat allen zo grondig en 

consci�ntieus dat het een waar plezier was om samen te werken. Tja, zij 

waren dan ook de cr�me de la cr�me van de studentenpopulatie…met minder 

waren Phillipa en ik niet tevreden! - voor de Ollanders onder ons: cr�me de la 

cr�me staat voor de beste van de beste.

In het kader van die analyse ben ik veel dank verschuldigd aan dr. 

Marijtje van Duijn (multi-level rules!) voor de vele leerrijke en stimulerende 

momenten over statistiek - dat ik dit ooit nog zou schrijven!. Jij hebt mij 

vertrouwen gegeven om aan de slag te gaan met een nauwkeurige edoch 

complexe statistische techniek, die ik ook in mijn huidige positie als 

onderzoeker bij het UMCGroningen kan gebruiken.

Graag wil ik de ouders en kinderen heel hartelijk bedanken voor hun 

deelname aan het onderzoek en de tijd, die ze daarvoor vrij gemaakt hebben. 

Dankzij jullie begrijpen we meer over de visuomotorische problemen waarmee 

prematuur geboren kinderen dagelijks geconfronteerd worden.
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Dank ook aan Lily van Doormaal en Barbara Weinberg van het 

UMCGroningen, die bereid waren mee te denken over onze resultaten. Een 

speciale dank gaat naar prof. Arie Bos voor de niet aflatende steun tijdens het 

laatste jaar van mijn doctoraat en voor de uiterst leerrijke en gezellige 

onderzoekspositie, die ik nu bij Neonatologie mag uitoefenen.

Een dikke merci gaat ook uit naar de vrouw en de mannen die voor de 

eerste opvang van de ouders en kinderen zorgden, namelijk de portiers JP 

(Volvo rules!), Bee (de rust zelve), Jan (Jean voor de Belgische vrienden), 

Gonda, en Tjebbel. Bedankt om altijd beschikbaar te staan en om een 

professionele eerste indruk te geven aan de bezoekers van het Heijmans 

Instituut.

Naast directe hulp waren er ook veel mensen die mij met kleine zaken 

hielpen of waarmee ik even mijn resultaten kon bespreken, hun mening over 

de interpretatie vragen, of gewoon ‘ns goed lachen ter ontspanning. Dit zijn 

mijn kamergenoten Els Blijd-Hoogewys (merci voor al het secretaressewerk!),

Georgios Vleioras (beware the mushrooms!), Johaaan Verwoerd en ‘ons’ 

Klaske Glashouwer. Verder zijn er nog enkele mensen van O (Ontwikkelings 

voor de leken), die mij vele lach- en ontspanmomenten bezorgd hebben 

tijdens de werkuren, en waarmee ik af en toe ‘ns een pintje of een wijntje mee

gepakt heb om de batterijen op te laden: prof. Paul Van Geert (Pol voor de 

Belgen), Anna, Laura, Poppemieke Marieke, Marieke, Henderien, Sabine, 

prof. Alex Kalverboer, en Indiaan Daan. Tenslotte mogen vele van mijn 

‘lunchbuddies’ niet vergeten worden: Esther, Maartje, Corinne, Madame 

Femke (Volvo rulezzz!), en Sippie. 

Ik ben de mensen van het secretariaat zeer dankbaar voor hun 

openheid, hulp met de kleine, maar vaak superirritante probleempjes, en hun 

medeleven ten tijde van de ‘PhD-depressie’, die elke doctoraatstudent wel 

meemaakt: Josje, Fenna, Willy, en Wolly, voor elkeen drie dikke kussen!!
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Niet alleen binnen de faculteit Psychologie, maar ook daarbuiten werd 

het project geholpen, namelijk door mensen van de Behavior, Cognition and 

Neuroscience (BCN) School: Tinie, Gert, en Britta wil ik hartelijk danken voor 

de vele zaken die zij mogelijk gemaakt hebben, zoals de conferentie in 

Sydney, de ontspannende oefeningen in presenteren tijdens de retraites, en 

de hulp bij het invullen van de rottige belastingsbrieven. Maar, eentje schiet er 

voor mijn doctoraat wel heel erg uit: Diana “Pfaff-madame”, speciaal voor u 

placeer ik een woordje in ’t Vlaams. Diana, ge zijt vreselijk veel bedankt voor 

al uw hulp, zoals het aanleveren van controlekinderen, want zonder die waren 

er nu geen publicaties geweest. Daarnaast waart ge altijd een luisterend oor, 

die met een brede glimlach en grappige pogingen tot Vlaams mij altijd aan het 

lachen kon brengen. Blijven oefenen, he, nie pleuje!

Graag had ik ook mijn vele goeie copins uit Belgi� bedankt voor hun 

steun tijdens moeilijke en makkelijke periodes, zoals de verhuis naar 

Groningen, het kunnen luchten van mijn hart, en het ter beschikking stellen 

van koel bier: Smurf, Mot, Misch, Herr Franz, Tante Katleen, Valleke, Mon 

Bombardon, Tomme, Thomaas, en Elzzz. Natuurlijk mogen de madammen 

van ‘de mannen’ nie ontbreken in mijn eeuwige dank, aangezien zij de 

brokken mochten opruimen na mijn bezoek: Schtroumphette, Didi, Mirrum, en 

Monokkeltje: nen dikke merci! Vele dikke knuffels ben ik schuldig aan de 

Belgische madammen en lotgenotes, die ervoor zorgden dat ik op tijd en 

stond mijn groentekes at: Lieselottie (hup met die benen!), Madame K’trien, en 

‘ons’ Isa.

Many thanks go out to my club of international friends and fellow-

PhD-students: Cabrioman Kacpero, Boxing Amalia, Orangetree Pacito, Judo-

fighter (!) Simon Engelbert, the sweet ladies Elita and Carmencita, Dancing 

Star Magdalita, the Serbian sweeties Daniela, Katicia, and “Chop Your B****

Off” Mirjana, the American bastard Danny, Funny Irene, the Slowak 
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community Jurito, Pieterone, Erik, and Miriam, and last but not least Monsieur 

Luc. Thanks a lot for partying along and making me feel at home in 

Groningen!

Mijn (ex)-huisgenoten wil ik bedanken voor de plezante en relaxte

wijze waarop ik kan wonen in Groningen. Dit is superbelangrijk voor mij 

geweest: een thuis kunnen hebben zodat ik mij niet eenzaam hoefde te voelen 

na het doctoraatslabeur. Nen helen dikken merci aan Motard Tinus, 

Schijfkegooier Arnoldus, Groentenmarchand Su, Weeeeeeendy - bedankt om 

ook een allochtoon te zijn! -, Flippos Margreethos, Loezewoes, Vikkemans, 

Yoga Arnica, Ernesto, en Mama Marleen en Papa Felix.

Het einde van mijn Dankwoord heb ik gereserveerd voor de mensen 

die de fundamenten hebben gelegd, die het mogelijk maakten om dit 

doctoraat aan te vatten en succesvol te be�indigen. Oneindige dank en 

inspiratie ben ik verschuldigd aan prof. Erik Vandenbussche van de 

KULeuven: bedankt voor de enorm motiverende woorden bij mijn vertrek naar 

Groningen. Ik hoop da ge fier op mij zijt, kerel! Enorm veel dank ook aan mijn 

thesis- en stagebegeleiders voor de overdracht van kennis en passie voor de 

ontwikkelingsneuropsychologie: dr. Peter Stiers en dr. Annick Fonteyne. 

Tenslotte wil ik mijn ouders danken vanuit de grond van mijn hart voor alles 

wat zij gedaan hebben voor en tijdens mijn doctoraat. Het is veel te veel om 

op te noemen, maar de kern is dat zij mij altijd en overal gesteund hebben en 

altijd in mij geloofd hebben. Indien alle ouders zo hun kinderen zouden 

opvoeden, zouden veel kinderpsychologen werkloos zijn. MERCI!








