
D a n k w o o r d

In een complex multidisciplinair onderzoek zijn per definitie meerdere mensen betrokken, ook al
prijkt er maar één naam op de kaft van dit proefschrift. Ik wil een ieder bedanken die heeft meegewerkt
aan ons project. 

Vanzelfsprekend was dit onderzoek niet mogelijk geweest zonder alle enthousiaste deelneemsters
aan ons project, die wij hebben overdonderd met de vele metingen en vragenlijsten. Alle huisbezoeken
die ik heb afgelegd vlak na de geboorte waren voor mij een zeer aangenaam onderdeel van dit project
en ik dank alle vrouwen dat zij ook zo vlak na de bevalling bereid waren mee te werken en mij zo
gastvrij te ontvangen. 

Prof. J.K. Buitelaar was als eerste promotor een zeer inspirerende kracht achter dit project. Jan, je
bent in vele opzichten een groot voorbeeld geweest en je vele ideeën hebben mij gestimuleerd tot dit
breed opgezette proefschrift. Je hebt me veel vrijheid gegeven in het vormgeven van de artikelen en
daaruit bleek je vertrouwen in een goed eindprodukt. 

Prof. G.H.A. Visser, als tweede promotor voor mij meer op de achtergrond aanwezig, maar altijd zeer
enthousiast en daarmee zeer stimulerend. Gerard, ik heb je het laatste half jaar overdonderd met
steeds maar nieuwe en vaak ook erg psychologisch getinte artikelen, maar je bleef enthousiast en hebt
me daarmee zeker gemotiveerd. 

Dr. E.J.H. Mulder, mijn co-promotor, heeft zeer intensief mijn teksten doorgelezen en geredigeerd,
met zijn bijzondere oog voor detail en zijn grote kennis van de Engelse taal en daarmee heeft hij een
grote bijdrage geleverd aan vele hoofdstukken in dit proefschrift. Edu, bedankt dat ook jij je door die
enorme brei van woorden hebt heen geworsteld en er zinnige dingen over kon zeggen, terwijl dit toch
echt jouw vakgebied niet was. 

Mijn collega-AIO op dit project, Pascale Robles de Medina heeft er zorg voor gedragen dat alle prena-
tale data vakkundig verzameld werden, zonder welke dit proefschrift niet mogelijk was geweest.
Bedankt voor de prikkelende samenwerking. Ik heb veel bewondering voor hoe jij je door alle >life
events= hebt heengeslagen en wens je veel succes met het afmaken van je eigen proefschrift. 

Prof. Dr. H. van Engeland heeft als hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie gezorgd voor
een klimaat waar vele AIO's in tuinen kunnen opbloeien tot zelfstandige onderzoekers. Dat ik niet in zo'n
tuin terecht kwam, heeft met name te maken met de wortels die ik reeds had ontwikkeld op de afdeling
Kinderpsychiatrie en die moeilijk los lieten. Bedankt Herman, voor je belangstelling in mijn onderzoek in
met name de laatste fase van mijn onderzoeksproject.

Dr. S.H.N. Willemsen-Swinkels wil ik bedanken voor haar hulp bij het opzetten van een ethologisch
deel van dit onderzoek. Inge Maitimu dank ik voor de laboratoriumanalyses van cortisol en ACTH; Gerard
Maassen voor zijn nuttige adviezen met betrekking tot de LISREL analyses. 

Rob Nelissen, Sabine Oomen en Sharin Mercera hebben respectievelijk als student-assistent, 
onbezoldigd onderzoeksassistent en bezoldigd onderzoeksassistent bijgedragen aan de dataverzamel-

ing of - verwerking van dit project. Veel dank voor jullie enthousiasme en gezelligheid.
Vele studenten hebben ieder hun eigen aandeel geleverd in dit promotie-onderzoek. Ik heb veel van

jullie geleerd en ik hoop jullie ook iets te hebben meegegeven. In willekeurige volgorde noem ik: Sabine,
Arianne, Roelke, Bregje, Germine, Marlies Koolen, Marlies van de Berg, Robbert, Rob, Veronique, Jet,
Franca, Simone, Lisette, Marco, Ronald, Els, Annejet, Inge, Goedele, Mirella, Leonoor, Bernadette. 

Aan collegiale belangstelling geen gebrek. In het bijzonder wil ik Emma van Daalen noemen, die mij
zeer heeft gemotiveerd en gesteund, ook in tijden dat ik zelf geen einde zag komen aan dit project.
Vooral in een latere fase was jouw enthousiasme over mijn artikelen en je bereidheid die kritisch te
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