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Dankwoord

Af en toe met grote stress, maar vooral met heel veel plezier, heb ik de afgelopen jaren 
gewerkt aan het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat. Ik vind het een voorrecht 
dat ik de kans heb gekregen, om naast mijn klinische werk, dit onderzoek uit te voeren. 
Die mogelijkheid kreeg ik in eerste instantie van Ruud Minderaa, in 2012 gepensioneerd 
als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en bestuurder van Accare. Hij heeft mij in 
1993 aangenomen bij het uckjp (nu Accare Groningen uc) en me van het begin af aan 
gestimuleerd om wetenschappelijk onderzoek te gaan doen. Hij sprak regelmatig het 
vertrouwen uit dat mij dat ook zou gaan lukken. 

Dat het zo lang duurde voordat ik daadwerkelijk begon, heeft te maken met diverse factoren. 
Allereerst lag mijn prioriteit bij een goede therapeut worden. Verder was ik onzeker of ik een 
promotietraject wel zou kunnen voltooien en of ik het wel zou moeten doen. Ik wilde in ieder 
geval een onderzoeksonderwerp dat dicht bij de klinische praktijk en mij na aan het hart lag, 
en een financiële basis om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast heb ik met zeer veel plezier 
mijn eigen opvoedingstaak uitgevoerd die er bij de start van dit project (grotendeels) opzat. 
In 2009 kregen mijn promotor Pieter Hoekstra en copromotor Barbara van den Hoofdakker 
van ZonMw subsidie voor het in dit proefschrift beschreven onderzoek. Zij vroegen mij de 
behandelstudie uit te voeren. Nu was aan al mijn voorwaarden voldaan en kon ik beginnen. 

Er zijn onderweg veel obstakels geweest, zoals inclusiedoelen die niet gehaald werden 
en financiering die daarom stopgezet dreigde te worden. De onvoorwaardelijke steun van 
mijn promotor Pieter Hoekstra, heeft er in barre tijden zeker voor gezorgd dat ik door kon 
gaan. Het is heel prettig een scherpzinnig denker als promotor te hebben, met een groot 
taalgevoel, veel humor en relativeringsvermogen, bescheiden over ons vak, trots wanneer 
het kan en altijd betrokken. Voor Pieter is er niet één waarheid. Het is altijd boeiend om met 
hem een onderwerp vanuit diverse invalshoeken te bespreken, uiteraard wel gebaseerd op 
feiten.  We hebben vele, soms felle, discussies gevoerd die mij altijd verder brachten. Ik kreeg 
van Pieter snel en accuraat feedback op de artikelen en antwoord op vragen. Zolang het maar 
per mail kon en er geen vergadering aan te pas hoefde te komen! Daarnaast was Pieter als 
kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij het onderzoeksproject, zowel in de diagnostiek als 
in behandeling. Met name in de gesprekken met ‘moeilijke’ ouders die we samen hebben 
gedaan, liet Pieter zich van zijn beste kant zien als clinicus. 
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In de dagelijkse begeleiding van dit onderzoeksproject is Barbara in vele rollen van groot 
belang geweest voor mij. Allereerst is zij al vele jaren een hartsvriendin en vanaf het begin 
mijn maatje op het werk. De eerste tijd bij Accare uc werden wij gezien als een duo dat 
men niet goed uit elkaar kon houden, veelal in één adem genoemd. We waren en zijn als 
persoon verschillend, maar als duo krachtig en méér dan de som der delen. Als vriendin kent 
ze me door en door en weet ze mijn soms warrige gedachten steeds weer te ontwarren, te 
ordenen en tot een hoger plan te brengen. Ik kon altijd bij haar terecht met mijn twijfels en 
onzekerheden en haar rotsvaste vertrouwen in mijn kunnen is van grote waarde geweest.  Als 
manager gaf Barbara onvoorwaardelijk steun bij het opzetten en vormgeven van het 
onderzoeksproject in de praktijk. Daarnaast was ze betrokken als supervisor en voerde ze zelf 
behandelingen uit. Als copromotor was Barbara ondersteunend, constructief meedenkend, 
en kritisch. Passend bij haar perfectionisme had ze steeds weer nieuwe feedback op de 
artikelen, maar deze maakten het werk vrijwel altijd ook beter. Ik heb die aanvullingen dan 
ook nooit genegeerd. 

Mijn tweede copromotor, Maaike Nauta, is vooral betrokken geweest bij de 
dataverzameling van de niet-klinische kinderen, de vele mastertheses die geschreven zijn 
in het onderzoeksproject en zij was mijn dagelijks begeleider bij het artikel over verschillen 
tussen ouders in beoordeling van het gedrag van kinderen. Dit was de eerste publicatie 
en Maaike heeft me daarom vooral ook geholpen bij de eerste stappen op het gebied van 
data-analyse, schrijven en presenteren van wetenschappelijke data. Maaike kan bepaalde 
onderwerpen soms vanuit een heel andere verfrissende invalshoek belichten. Daarnaast 
was ze altijd positief, constructief, aanmoedigend en vol vertrouwen. Deze eigenschappen 
maakten de samenwerking heel prettig. 

Ook wil ik Paul Emmelkamp bedanken, die regelmatig de moeite heeft genomen om naar 
Groningen te komen en mee te denken over obstakels die we ondervonden bij de uitvoering 
van de studie, waarin we de effectiviteit van ouder-kind therapie en medicamenteuze 
behandeling met elkaar hebben vergeleken. Zijn ruime onderzoekservaring met 
behandelstudies, is bij het vinden van oplossingen zeker van belang geweest.

Marieke Timmerman wil ik bedanken voor haar bijdrage aan de statistiek in het artikel 
over overeenkomsten en verschillen tussen ouders in de beoordeling van het gedrag van 
hun kind. Ze heeft regelmatig meegedacht met Maaike en mij en passende oplossingen 
aangedragen.

Deze behandelstudie is uitgevoerd op de polikliniek van Accare Groningen uc. Er waren 
veel mensen bij betrokken die allemaal belangrijk zijn voor een goede uitvoering. Dat zijn 
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natuurlijk eerst de ouders en kinderen die mee hebben gedaan aan de studie, zonder wie dit 
onderzoek niet mogelijk was geweest. Dan de onderzoeksassistenten Elly Bloem, Kerstin 
Wolters en Marieke Messchendorp. Elly was niet alleen onderzoeksassistent, ze deed ook de 
psychologische onderzoeken bij de kinderen. Daarnaast coördineerde ze de oudertrainingen 
en notuleerde ze de wekelijkse overleggen van het team. Alhoewel veel werkzaamheden 
nieuw waren voor Elly, pakte ze alles aan. Toen het deel van de studie begon, waarin we 
kinderen gingen behandelen wiens gedrag onvoldoende verbeterd was na oudertraining, 
kwam Kerstin erbij als onderzoeksassistent. Zij heeft vooral goed meegedacht over de 
praktische vormgeving van het protocol voor de medicamenteuze behandelingen. Na een 
half jaar werd zij opgevolgd door Marieke die de stille, maar bovenal drijvende, kracht was 
achter de coördinatie, dataverzameling en data-invoer van dit deel van de studie. Het was fijn 
en gezellig om met hen samen te werken en ik kon altijd op hen bouwen.

Uiteraard zijn er ook diverse managers geweest die de uitvoering van de studie 
ondersteund en mogelijk gemaakt hebben, waarvoor mijn dank. Van hen wil ik met name 
Hilda Hoogen Esch bedanken. Ik heb nooit eerder of daarna een algemeen manager gehad 
die zo faciliterend was naar de inhoud.

In de dataverzameling en data-invoer van de niet-klinische kinderen zijn een aantal 
masterstudenten zeer actief geweest: Jenny Viersen-Seefat, Nancy Anbergen, Marion 
Scheper, Elke Muijs, Anna Burgler en Dorien Petri. Allemaal veel dank hiervoor en voor de 
studies die jullie gedaan hebben met deze data. Hiervan heb ik dankbaar gebruik kunnen 
maken. Ook Riekje Doornbosch en Arianne Pierik bedankt voor het bekijken van de 
videobanden van de oudertrainingen en de mastertheses die jullie hebben geschreven, 
over de invloed van therapeutische competentie en de mate waarin de onderdelen van de 
behandeling ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd, op resultaten van de behandeling. Amber 
van Beek bedankt voor je bijdrage in de vorm van een masterthese over verandering van 
ouderfactoren na oudertraining. Het was fijn samenwerken met al deze jonge, enthousiaste 
mensen in de laatste fase van hun studie.

Dan het team jonge kinderen binnen het zorgprogramma adhd, gedragsstoornissen & 
tic stoornissen, in 2009 opgericht voor de uitvoer van deze studie. Het team bestond naast 
mijzelf, Barbara en Pieter, uit een wisselende groep meer en minder ervaren clinici, allemaal 
bevlogen, kritisch en betrokken op de zorg aan jonge kinderen: Dorien Schilder, Anne den 
Hollander, Marieke van der Meer, Nienke Straatman, Eva Slot, Lotte Taminiau, Marijn 
Nijboer, Fiona Koster, Bregitte Pruim-van de Wetering, Judith van Wijk, Agnes Brunnekreef, 
Marjolein Pieper, Marlies van der Veen, Wilma Kamp, Daphne de Boer, Rinske van Dijk en 
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Geke Grievink. Binnen deze groep wil ik vooral Marijn bedanken, die mij heeft vervangen als 
teamcoördinator toen ik mij terugtrok uit die rol, om mij te kunnen wijden aan een nieuwe 
fase in het onderzoek. Marijn is iemand met wie ik kan lezen en schrijven, zonder dat we veel 
woorden nodig hebben. We delen, naast een heleboel andere dingen, een passie voor het 
werken met ouders.

We hebben steeds nauw samengewerkt met het team jonge kinderen binnen het autisme 
zorgprogramma, vooral in de persoon van Deranda Hoekzema-de Boer. Ook haar wil ik 
hartelijk danken voor het constructieve overleg en de betrokken samenwerking. Daarnaast is 
er een grote groep belangstellende collega’s van de polikliniek en van de onderzoeksafdeling, 
die met me meegeleefd hebben de afgelopen jaren, op allerlei manieren. Het dankwoord zou 
echt te lang worden en ik zou ongetwijfeld iemand vergeten als ik hen allemaal zou proberen 
te noemen. Zonder hun steun was het veel minder plezierig geweest om aan het onderzoek te 
werken. 

Ik begon dit dankwoord met uit te leggen waarom ik pas op latere leeftijd aan dit 
onderzoekstraject begonnen ben. De enige reden dat ik het jammer vind dat het zo lang 
geduurd heeft, is dat mijn ouders niet meer bij de afronding kunnen zijn. Ik ben opgegroeid 
in een warm en betrokken gezin waarin onze ouders ons aanmoedigden ons eigen pad te 
gaan, ook al was dat een pad wat zij niet kenden. Ik draag hun trots en onvoorwaardelijke 
liefde mee in mijn hart. Hetzelfde geldt voor mijn schoonouders, die mij zo hartelijk in hun 
gezin hebben ontvangen.

Twee prachtige mannen staan mij bij tijdens de verdediging van dit proefschrift, mijn 
allerliefste zoon Klaas Pieter en Maurits Depla, boezemvriend sinds de middelbare school. Ik 
kan me niet beter gesteund weten.

Ik word omringd door zeer dierbare vrienden en familie. Voor hen doet het er niet toe 
wat ik doe, maar wie ik ben. Ze hebben mij gesteund en aangemoedigd en zullen dat blijven 
doen, welke weg ik ook ga. Datzelfde geldt voor Stado, mijn man, maatje en beste vriend. 
Dank mijn lief, voor je rotsvaste vertrouwen, geduld en bovenal je onvoorwaardelijke liefde.
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