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Dankwoord.

Als eerste wil ik graag de kinderen bedanken die aan deze studie hebben meegedaan.

Ik realiseer mij dat ik veel van ze gevraagd heb. Keer op keer hebben ze een inzet getoond die

bewonderenswaardig was. Ik heb diep respect voor ze gekregen. Niet alleen voor hun inzet bij

de experimenten maar ook - na jarenlang met ze gewerkt te hebben - voor hen in het

algemeen. Ondanks hun vaak zeer problematische achtergrond, hebben ze een inzet om aan

hun gedrag te werken die ongelooflijk is. Zij weten vaak heel goed wat er (ook met henzelf)

aan de hand is. Wij kunnen hiervan veel leren.

Prof. dr. Lex Kalverboer heeft mij gestimuleerd dat deze doelgroep wetenschap-pelijk

bijzonder interessant is. Ik herinner mij ons eerste telefoongesprek over deze kinderen nog

goed. Je was direct enthousiast. Lex, je hebt aan de wieg gestaan van dit onderzoek en mij

weten te sturen in een wetenschappelijke benadering van deze doelgroep.

Vervolgens wil ik Prof. dr. Jaap van der Meere bedanken. Jouw enthousiasme, geduld,

vertrouwen en steun waren hartverwarmend. Elke keer was je in staat om verfrissende kritiek

te leveren. Zonder jou was dit proefschrift er niet gekomen. Bedankt Jaap, je bent een kanjer.

Zonder de hulp van mr. Joost Funke (advocaat) was het onmogelijk geweest om dit

proefschrift af te maken. Joost, je hebt mij en dit proefschrift weten te beschermen.

En niet in het minste wil ik mijn vrouw, Jolet bedanken. Jouw steun en vertrouwen in

mij waren onontbeerlijk. Ik heb de laatste tijd meer energie en aandacht gegeven aan dit

proefschrift dan aan jou. Ik had meer aandacht voor mijn laptop dan voor jou en terecht heb je

dat ding af en toe vervloekt. Zonder jou was het echter niet gelukt en je bleef me steunen.

Bedankt, vanuit de grond van mijn hart.

Mijn zoontje Daan wil ik ook graag bedanken. Je kan onweerstaanbaar lachen. Je wist

de zaken hiermee heel goed te relativeren.

M. (een kind uit de doelgroep, die heeft meegedaan aan de experimenten) wil ik graag

bedanken voor de tekening op de omslag.

Paranimfen: Marco Brandsema

Jolet van der Meer
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