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Wat een tijd! Ook al heeft het even geduurd voordat dit proefschrift er is gekomen, het voelt 

voor mij alsof de tijd voorbij is gevlogen. Zonder de bijdrage van de volgende personen was 

dit proefschrift er nooit gekomen: 

Om te beginnen wil ik mijn promotoren Petra Hendriks en Catharina Hartman 

bedanken voor de uitstekende begeleiding. Wat heb ik ontzettend veel van jullie geleerd! 

Petra, jouw theoretische kennis en kritische blik zorgden ervoor dat onze artikelen beter 

werden. Zonder jouw uitgebreide kennis van taal en cognitie had dit proefschrift er niet 

kunnen zijn. Je hebt mij destijds “overgehaald” om het begrip van persoonlijke 

voornaamwoorden in kinderen met autisme te onderzoeken. Gelukkig heb ik naar je 

geluisterd want het resultaat is een ontzettend mooi artikel. Catharina, je hebt mij heel veel 

methodologische en statistische kennis bijgebracht. Jouw hulp bij de onderzoeksopzet was 

onmisbaar. Ik heb genoten van onze GLMM sessies (zelfs toen de modellen niet deden wat 

wij wilden). Ik vond het prettig dat ik bij jou altijd wist waar ik aan toe was. Zonder jouw 

uitgebreide kennis van cognitie en ontwikkelingsstoornissen had dit proefschrift er niet 

kunnen zijn.  

Rineke Verbrugge, bedankt voor jouw bijdrage aan de ontwikkeling van de Marble 

Drop taak en als co-auteur aan het Theory of Mind artikel. Marije aan het Rot, Koen 

Hogenelst, Sanne Kuijper, Franziska Köder, Ben Meijering, Hilde Geurts, John Hoeks, Burcu 

Arslan en Jacolien van Rij bedankt voor jullie hulp en advies bij de opzet van de 

onderzoekstaken en de analyse van de data binnen dit onderzoek.  

Graag bedank ik de beoordelingscommissie, Elma Blom, Ben Maassen en Jeannette 

Schaeffer, voor de tijd die ze hebben gestoken in het grondig lezen en beoordelen van dit 

proefschrift. Dank voor jullie waardevolle feedback! 

 

Dit proefschrift was er nooit gekomen zonder de medewerking van alle kinderen en ouders 

die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Jullie kwamen speciaal voor dit onderzoek een 

hele dag naar de universiteit. Bedankt voor jullie tijd en inspanning! 
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Grote dank aan alle behandelaren van Accare. Wat fijn dat jullie altijd voor mij en het 

Taalonderzoek klaar stonden. Jullie hulp bij de inclusie was onmisbaar. 

Ik bedank ook de basisscholen die geholpen hebben om ouders en kinderen te 

vinden die mee wilden doen met het Taalonderzoek. Een speciaal bedankje is voor mijn oud-

leraar Koos Klopstra. Bedankt voor uw hulp bij de verspreiding van de informatie. 

Grote dank ook aan alle stagiaires, student-assistenten en scriptie-studenten die 

geholpen hebben om de data te verzamelen, te verwerken en te analyseren: Amélie, Anike, 

Annelies, Annemeike, Aurora, Denise, Dianne, Eerin, Esther, Iris, Jidde, Kim, Kirsten, Liset, 

Lydia, Maaike, Marleen, Mathea, Saskia, Selma, Susan, Suzanne en Vera. Wat hebben jullie 

hard gewerkt! Een speciaal bedankje is voor Iris Strangmann. Iris, je stond altijd klaar voor 

mijn project. Jouw enthousiasme zorgde ervoor dat elk kind een leuke dag had.  

Bij de ontwikkeling van de onderzoekstaken hebben een aantal personen voor en 

achter de schermen meegeholpen. Graag bedank ik Dietha, Eise, Lea, Merel, Vera, Wouter, 

Yfke, Callista en Jan-Willem van de AV-dienst, Eize en Mark van de Instrumentatiedienst voor 

hun hulp!  

Tijdens mijn promotietraject mocht ik onderdeel zijn van de Semantiek & Cognitie 

onderzoeksgroep en de Accare onderzoeksgroep. Graag bedank ik de leden en oud-leden 

van de Semantiek & Cognitie onderzoeksgroep voor hun hulp en feedback. In het bijzonder 

Petra Hendriks, Bart Hollebrandse, Angeliek van Hout, Emar Maier, Laurie Stowe, Simone 

Sprenger, Jacolien van Rij, Sanne Kuijper, Franziska Köder, Margreet Vogelzang en Atty 

Schouwenaars. Ook bedank ik graag de leden en oud-leden van de Accare onderzoeksgroep 

voor hun hulp en feedback. In het bijzonder Catharina Hartman, Annelies de Bildt, Pieter 

Hoekstra, Andrea Dietrich, Anna van der Gaast-Witkowska, Anne-Flore Matthijssen, 

Annemaaike van der Wal, Barbara van den Hoofdakker, Dennis van der Meer, Djûke 

Brinksma, Ellen Nobel, Elly Bloem, Florianne Rademaker, Halewijn Drent, Hyun Ruisch, José 

Hoogervorst, Julie Karsten, Lianne van der Veen, Lizanne Schweren, Lotte Ramerman, 

Marieke Messchendorp, Mariken Dinnissen, Marjan Houwing, Mark-Peter Steenhuis, 

Mascha van den Akker, Mohammed Abdulkadir, Monika Althaus, Nathalie Forde, Neeltje 

Valkhof, Simone Breider, Thaïra Openneer, Vera Dekker en Yvonne Groen. 

Een speciaal bedankje is voor Sanne Kuijper. Ik ben opgegroeid binnen jouw PhD-
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project. Je hebt mij zoveel geleerd! Je stond vanaf het begin tot het einde van mijn project 

klaar om mij te adviseren (ik kan je mijn “derde begeleider” noemen). Ook op persoonlijk 

vlak stond je klaar voor mij. Jouw betrokkenheid en positieve kijk op het leven hebben mij 

geholpen op de momenten dat het even een beetje tegen zat. 

Tijdens mijn promotietraject heb ik binnen het Harmoniegebouw een kamer gedeeld 

met verschillende personen. Margreet en Franziska, het was fijn om elkaar te stimuleren bij 

het schrijven van de artikelen. Sanne B., Pauline, Dorothee, en Leanne bedankt dat jullie mijn 

“non-stop werkmodus” getolereerd hebben in de laatste fase van mijn promotietraject. 

Bij Accare had ik het geluk gehad om een kamer (of bureau) te mogen delen met 

Sanne, Vera en Lizanne. Meiden, wat heb ik ontzettend veel gehad aan onze halfuurtjes. We 

hebben naast deze productieve half uurtjes ook veel gelachen en soms lekker zitten klagen. 

Wat fijn dat jullie mijn kamergenootjes waren!  

 De nodige afleiding op de universiteit werd mede mogelijk gemaakt door het ‘RuG-

meiden lunchgroepje’: Annerose, Audrey, Dörte, Joëlle, Kashi, Lennie, Marieke, Nynke, Rika, 

Ruth, Rimke en Sanne. Bedankt dat jullie mij uit die kamer trokken om te lunchen en even 

gezellig te kletsen.   

Voetbal was voor mij een welkome afleiding. In het bijzonder dank ik Carel, Çağrı, 

Daniël, Dicky, Dörte, Kars, Lucas, Margreet, Marieke, Mike, Rika, Rimke, Roel, Ryan, Tom, 

Trevor en Wouter. Met het Letteren zaalvoetbalteam trapten we regelmatig een balletje in 

dat kleine zaaltje in de Folkingedwarsstraat. Wat fijn ook om later op een groter veld, onder 

leiding van Carel, te voetballen met de studenten Nederlands en de “4e verdieping”. De 

trainingen bij Mamio (inclusief Surinaamse hapjes) en de deelnames aan de Nederlandse 

Kampioenschappen waren zeer vermakelijk. Ik bedank ook graag mijn (oud)teamies bij 

GroenGeel. Het afgelopen seizoen moest ik aan mij voorbij laten gaan. Dit seizoen sta ik 

klaar om het groene (kunst)gras te betreden. Groen! 

Graag bedank ik mijn collega’s van Agentschap Telecom, en in het bijzonder het 

Telekwetsbaarheid team. Dank voor jullie interesse en steun in de laatste fase van mijn 

promotietraject! Een speciaal bedankje is voor Eelco. Je hebt mij de tijd gegund om mijn 

promotie af te ronden naast mijn baan. Ik ben je zeer dankbaar voor jouw hulp bij het 

controleren van mijn manuscript.   
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Tot slot wil ik in dit (lange) dankwoord nog wat personen in mijn persoonlijke omgeving 

bedanken. Allereerst mijn twee paranimfen. Marieke, een aantal jaartjes geleden mocht ik 

jouw paranimf zijn. Wat fijn dat je nu mijn paranimf bent. Jouw adviezen tijdens de 

afronding van mijn proefschrift hebben mij enorm geholpen. Door de jaren heen zijn we 

vriendinnen geworden. Je bent nog lang niet van me af! Jannes, je moest eerst Google 

raadplegen om uit te zoeken wat een ‘paranimf’ is. Ik ben blij dat je mijn paranimf bent. Ik 

ben nog blijer dat jij mijn broertje bent en dat je zo’n lieve vrouw en dochter hebt!  

Ik bedank ook graag mijn (schoon)familie en vrienden. Het was niet voor iedereen 

even duidelijk waar ik mee bezig was, maar de steun was er altijd. Een speciaal bedankje is 

voor Jacoba en Rianne. Jullie vriendschap betekent veel voor mij. Jacoba, tijdens mijn 

promotietraject waren onze reizen een verademing. Ik hoop dat we samen nog heel veel 

gaan beleven. Rianne, ik kon altijd bij jou (en je gezin) terecht. Dag en nacht. Zonder jouw 

steun was ik nooit zover gekomen.  

Als laatste bedank ik de grootste liefdes in mijn leven: Ronald en Viènne. Het is niet 

te beschrijven hoeveel jullie voor mij betekenen. Ronald, zonder jouw steun was dit 

proefschrift er nooit gekomen (en was ik verhongerd;) ). Wat een geduld hebben jullie 

moeten opbrengen! Als jullie een euro hadden gekregen voor elke keer dat ik zei: ‘ik ben 

bijna klaar’ of ‘mama komt eraan’….. Maar ik kan nu zeggen: ‘Mama komt eraan want mijn 

proefschrift is klaar!’ 
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