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Beste, Ton en Reint, nu ik aan onze samenwerking van de afgelopen jaren terugdenk besef ik me 
dat de titel “Two sides to every story” niet alleen goed bij de inhoud van dit proefschrift past, 
maar ook perfect bij jullie rol als promotors. Jullie zijn een evenwichtig duo wat op een open en 
ontspannen manier samenwerkt. Onze afspraken duurden altijd langer dan gepland, met steeds 
weer waardevolle nieuwe ideeën, analyses en discussies. Tijdens die discussies zat ik soms met “twee 
advocaten van de duivel” aan tafel, maar dan wel twee die zich juist willen laten overtuigen door 
de ander. Hierdoor werd een punt altijd van alle kanten belicht en kon ik mijn eigen weg ertussen 
(of eromheen) vinden. Het gaat bij jullie beide om kwaliteit en niet kwantiteit, waarbij Ton af en 
toe structuur aanbracht en Reint zorgvuldigheid. Ik vond het een hele fijne samenwerking en ik 
waardeer ontzettend dat jullie mij de ruimte hebben gegeven om te doen wat ik wil doen. Hartelijk 
bedankt voor de afgelopen jaren en jullie oprechte begeleiding!

Baudewijntje, ik ben heel erg blij dat jij ook als co-promotor bij het project betrokken was, dit had voor 
mij en het project een grote meerwaarde. Je bracht niet alleen een hele andere kijk van buitenaf, maar 
was ook pragmatisch, waardoor ik na onze tweewekelijkse telefoontjes altijd weer hernieuwde energie 
en een plan van aanpak had. Bij het controleren van teksten merkte je altijd precies op waar ik zelf ook 
niet tevreden over was, met meteen een goede verbetersuggestie. Bovendien controleerde je ook – vooral 
bij de laatste loodjes – hoe het met mij ging. Bedankt voor de fijne en persoonlijke samenwerking! 

Oliver, jouw rol als promotor was een goede omgeving scheppen voor mij en het onderzoek en dit 
heb je heel erg goed gedaan. Bedankt dat je hebt gezorgd dat dit project mogelijk was en voor je hulp 
als het nodig was.

Saleh, jij bent mijn kamergenoot vanaf dag 1 en daar ben ik ontzettend blij mee: ik had me geen 
betere kamergenoot kunnen voorstellen. Jij was de constante in de drukke onderzoekswereld, die 
met een rustige positieve blik om zich heen kijkt en altijd (hulpv)aardig is. Ik ben ook heel erg trots 
dat ik deze tekst ondertussen in het Nederlands voor je kan opschrijven (maar natuurlijk zal ik je 
helpen met de vertaling als dat nodig is). 

Marah, jij bent het cadeautje wat anderhalf jaar geleden aan onze kamer werd toegevoegd en dit 
werkte perfect in de dynamiek. Bedankt voor je enthousiasme en eerlijkheid, the urban jungle en de 
vlechtpauzes...

Nele, we kennen elkaar al sinds ik mijn masterproject bij jou deed en ook al hebben we tijdens onze 
PhD’s geen dagelijks contact gehad, we kwamen steeds weer even bij elkaar en het voelde altijd als 
een creatief bio-psycho-lateralisatie team. Succes met de laatste loodjes!

Sanne, jij bent mijn bewijs dat gezelligheid en openheid tot de beste nieuwe ideeën en projecten 
kan leiden. Onze koffiepauze waren vaak onverwachts productief: tips voor cursussen, funding, 
analyses, congressen bijwonen én organiseren. We leerden elkaar tijdens een cursus kennen als twee 
lateralisatie-outsiders in het Heymansgebouw en het was fijn onze PhD parallel te doorlopen op 
verschillende verdiepingen. 

Tessa, bedankt voor de gezellige kamerbezoekjes, de psychologische coaching en je hulp als paranimf!
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Sarah, bedankt voor het delen van jouw interessante data en je hulp op afstand. Jij hebt een belangrijk 
deel van mijn PhD mogelijk gemaakt.

Nienke, ook jij bedankt voor je al hulp vanuit Amsterdam met het terugvinden en controleren van 
de data en voor je gezelligheid in Belgrado.

Bonnie, bedankt voor al je hulp met de meting van hormonen. We moesten vaker dan gedacht wéér 
in de labjassen naar de vriezer, wéér speeksel opnieuw centrifugeren en overgieten, en wéér hele 
lijsten afwerken, maar met jou vond ik dat altijd leuke dagen.

Jolanda, bedankt dat je altijd klaar stond om te helpen en als alles weer geregeld was met een 
geruststellende opmerking afsloot.

Jan-Bernard, het was een ontzettend drukke tijd voor ons beide en we hadden (zelfs voor 
wetenschappelijk onderzoek) onverwachts veel hordes te nemen, maar het is gelukt! Hoofdstuk 4 is 
er dankzij onze samenwerking.

Laurine, in het begin van mijn PhD deed je een masterproject bij mij en zijn we een jaar lang samen 
door heel Nederland naar alle proefpersonen gereden. Ik vond het gezellig en fijn dat je er was om 
me te helpen met de huisbezoeken en het autorijden.

Alle collega’s van neuropsychologie, gedragsbiologie en de genderkliniek, bedankt! Jullie zijn met 
te veel om op te noemen en omgekeerd heeft niet iedereen mij veel gezien omdat ik soms overal 
en nergens was, maar het was fijn jullie in de buurt te hebben voor een inspirerende omgeving, 
gezelligheid en support!

Alle proefpersonen en ouders, ik wil ook jullie van harte bedanken. Ik vond het ontzettend leuk om 
bij zoveel verschillende families thuis te komen en het onderzoek te mogen doen. Ik was verrast door 
het warme welkom wat ik overal kreeg en te zien hoe enthousiast jullie over onderzoek zijn. Mede 
dankzij jullie heb ik ook gerealiseerd hoe leuk ik het vind om wetenschap op een aansprekende en 
creatieve manier over te brengen. 

Ramon, bedankt voor je hulp met de vormgeving van de these en het verwerken van mijn illustraties. 
Dankzij jou is het nog veel mooier geworden dan ik had gehoopt!  Het was de perfecte combinatie 
van quality time met mijn neef in Armenië en samen creatief bezig zijn.

Papa, mama, Jill, jullie zorgen er altijd voor dat het goed met mij gaat! Pap, je bent de meest stressloze 
persoon die ik ken, die altijd positief is en “gewoon dóén” zegt. Mam, je bent er altijd voor advies en 
het luchten van mijn hart en je laat mij relativeren en prioriteiten stellen. Jill, bedankt dat je altijd 
“het gaat jou toch wel weer lukken” zegt!

Finally, I would like to thank the reading committee, Prof. dr. McManus, Prof. dr. Aleman and 
Prof. dr. van der Zee, for their willingness to review this thesis. 




