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Dankwoord

Het proefschrift is klaar! En daarmee is dan het moment aangebroken om mijn eigen 

netwerk te bedanken. Graag wil ik beginnen met het formele netwerk dat een grote 

bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift. 

Allereerst wil ik graag ’s Heeren Loo bedanken, die mij in staat hebben gesteld om 

dit onderzoek uit te kunnen voeren. Het is mooi om te merken dat jullie de zorg 

voor jullie cliënten graag willen leveren vanuit (wetenschappelijk) onderbouwde 

kennis. Kennis die in mijn ogen van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van de 

zorg die we bieden. In het bijzonder wil ik Gijs Bierens en Bas Bijl bedanken voor hun 

betrokkenheid gedurende het hele proces en hun inzet voor het ‘grotere geheel’. Ook 

Heidy Buitenhuis wil ik graag bedanken voor de ondersteuning bij het verzamelen van 

adressen, versturen van brieven etc. 

Mijn promotoren prof. dr. Carla Vlaskamp, dr. Annette van der Putten en prof. 

dr. Bea Maes wil ik graag bedanken voor hun begeleiding. De wijze waarop ik mij 

door jullie gesteund heb gevoeld gedurende het promotie traject is erg belangrijk 

geweest. Carla, ik ben, en blijf, onder de indruk van de hoeveelheid kennis die jij altijd 

paraat hebt en hoe jij op een of andere manier altijd weet waar de oorzaak van een 

probleem ligt. Ik heb diepe bewondering voor je sterke visie die je blijft uitdragen en 

je ongeëvenaarde passie voor de doelgroep. Annette, ook jou wil ik graag bedanken, 

je kritische vragen bij mijn stukken hebben mij telkens weer verder geholpen. Ik denk 

met veel plezier terug aan de ‘brainstorm-momenten’ die we bij hadden; gewoon 

praten over de inhoud, wat het nou (concreet) betekent en hoe dat er dan uit zou 

moeten zien. Bea, ook jij ontzettend bedankt voor de feedback en het meedenken op 

afstand, zowel letterlijk als figuurlijk. 

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. P.J.C.M. Embregts, prof. dr. S. Otten en 

prof. dr. J. Goldbard wil ik bedanken voor de tijd en aandacht die besteed hebben aan 

de beoordeling van het proefschrift. I would like to thank the members of the PhD 

committee, prof. dr. P.J.C.M. Embregts, prof. dr. S. Otten en prof. dr. J. Goldbard for 

their time and effort in judging the dissertation. 

Ook ben ik de ouders en wettelijk vertegenwoordigers van de deelnemers aan de 

verschillende onderdelen van het onderzoek dank verschuldigd. Bedankt voor het 

instemmen met deelname aan het onderzoek. Ik hoop dat ik bij heb kunnen dragen aan 

een volgende stap. Daarnaast wil ik alle begeleiders van de woningen, dagbesteding 

en de gedragswetenschappers bedanken voor de tijd die ze vrijgemaakt hebben om 

mij te helpen bij het verzamelen van de informatie. Ieder gesprek was weer een unieke 
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ervaring en ik heb bewondering voor de passie die een ieder van jullie heeft voor de 

doelgroep en de openheid waarmee jullie dit met mij hebben willen delen.

In de afgelopen jaren heb ik ondersteuning mogen ontvangen van meerdere 

masterstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen: Loes Geudens, Angelina Hartlief, 

Lola Vermeulen, Alinda Kiezebrink, Felien de Kiewiet, Mirthe Knol, Paulien van Dam en 

Eva Bussemakers, jullie ook ontzettend bedankt voor het werk dat jullie verricht 

hebben, het meedenken en mij soms nieuwe inzichten geven. Van deze meiden wil ik 

in het bijzonder Alinda bedanken, wat ontzettend fijn dat jij mij na je studie verder 

hebt willen ondersteunen bij het onderzoek. Wat was het fijn om samen te kunnen 

sparren over de data die er lag. Ook ontzettend bedankt voor je kritische vragen 

en opmerkingen. Zonder jou hulp had het laatste artikel er heel anders uit gezien. 

Wendy Post, jij bedankt voor de statistische ondersteuning, door je enthousiasme 

en nieuwsgierigheid heb je ook zeker bijgedragen aan de inhoud. In de beginfase van 

het onderzoek heb ik ook van collega’s hulp gehad; praktische ondersteuning: Annet, 

1000 maal dank voor het lenen van je auto, toen ik er zelf nog niet een had. Anouk, jij 

bedankt voor je hulp bij het verzamelen van de data, zonde dat je hotel destijds wat 

minder was ;). In de laatste fase van het onderzoek veel hulp gekregen van de oppas-

crew; heit, mem, Willem, Jolanda, Bonnie, Karen, Berber en Annemaaike, zonder jullie 

was ik waarschijnlijk nog steeds niet klaar geweest! Karlijn Bovee, bedankt voor het 

maken van de voorkant en je creatieve input hierin. 

Dan begint hier voor mij het grijze gebied, waar het formele netwerk en het informele 

netwerk doorelkaar gaat lopen. Lieve collega’s van de afdeling EMB van de RuG, wat 

had ik zonder jullie gemoeten? Hoe we ook genoemd worden: Carla’s groupies of 

Awesome women (mijn voorkeur gaat uit naar de laatste), ik ben blij dat ik erbij 

hoor(de). Congressen waren toch echt leuker met jullie, net als de borrels na de tijd, 

de etentjes, maar ook de koffiemomenten en de appgroep (piraten spotten was nog 

nooit zo leuk). 

Ook kan ik ‘de moeders’ niet onvermeld laten. Jorien, Anne, Annet en Anouk (J-A-A-A!) 

Wat was het bijzonder om zoveel life events met jullie te mogen delen; van eerste 

koophuizen tot zwangerschappen, kindjes en alle ups- en downs die daarmee te 

maken hebben. Ik hoop op nog veel etentjes, kledingbeurzen, uitjes (al dan niet met 

kinderen) en appjes! 

Dan zijn er nog mijn collega’s van ’s Heeren Loo Opmaat en in het bijzonder mijn collega 

gedragswetenschappers; Anneke, Annemarie, Esther, Manou, Nienke, Pauline, Petra, 

Sietske en Sjanon. Wat is het fijn om collega’s te hebben die successen met (of voor) 

je vieren en mij bij tijd en wijle ook in lieten zien dat promoveren niet vanzelfsprekend 

is. Ik hoop dat we nog lang samen mogen werken! Uit dit rijtje wil ik in het bijzonder 

's Heeren Loo Mariska van Boeijen.indd   144 05-12-16   11:44



Dankwoord

145

Petra Poppes nog bedanken (die ook mijn collega bij de RuG was). Bedankt voor alles 

wat je voor me betekent hebt afgelopen jaren; zonder jou was ik nu niet geweest 

waar ik nu ben. 

Ook mijn kamergenote en paranimf Jorien Luijkx wil ik bedanken. Wat heb ik het 

getroffen met jou als kamergenoot; ik vind het nog steeds gek, en niet leuk, dat ik je 

niet meer een paar keer in de week zie. Laten we vooral nieuwe ervaringen toevoegen 

aan het rijtje yoga, schaatsen, hardlopen en bootcampen.

Dan mijn lieve vrienden en familie; Annemaaike, Berber en Jantien, wat is het fijn en 

belangrijk om zulke lieve vriendinnen te hebben, vet leuk leven! Willem, Jolanda, Karen, 

Ricardo, Jur en Lisette, de familie die ik erbij ‘gekregen’ heb (of jullie hebben mij erbij 

gekregen). Bedankt voor alle gezellige vakanties en andere momenten, waarop ik 

even helemaal niet bezig hoefde te zijn met mijn werk. 

Bonnie, wat fijn dat je, toen ik zelfs nog maar net begonnen was, jezelf de rol van 

paranimf al toebedeeld had. Ik vind het heel fijn dat je hier getuige van wilt zijn en ik 

ben blij en trots je zus te mogen zijn. 

Heit en mem, wat ben ik jullie dankbaar voor de basis die jullie me meegegeven 

hebben. Het vertrouwen dat jullie altijd in mij gehad hebben en hoe trots jullie zijn op 

ons heeft mij altijd gestimuleerd om het beste uit mezelf te halen. Jullie zijn voor mij 

een groot voorbeeld, ik heb altijd veel bewondering voor hoe jullie in het leven staan 

en kunnen genieten van de kleine en grote dingen. Ik ben blij dat jullie mijn ouders zijn. 

Roel, ik ben blij dat jij in mijn leven bent. Alles is leuker, gezelliger, grappiger en mooier 

met jou, zo ook een promotie traject. Rixt, wat een verrijking ben jij in ons leven, de 

wereld door jouw ogen te mogen zien is geweldig. Ik hoop dat jullie trots op me zijn. 
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