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KLAARRR! Graag wil ik iedereen die de afgelopen jaren op enigerlei wijze heeft bijgedragen
aan het voltooien van dit proefschrift van harte bedanken, en in het bijzonder alle kinderen
die meegewerkt hebben aan het onderzoek.

Promotoren: Professor doctor C.J. Stam en professor doctor H.A. Delemarre‐van de Waal.
Prof. dr C.J. Stam, beste Kees, hartelijk dank voor je geïnspireerde en inspirerende
begeleiding. Jouw humor, duidelijkheid en een schier oneindig talent om de meest
complexe materie in een minimum aantal woorden begrijpelijk te maken, maken het leven
van een o.i.o een stuk makkelijker. Je enthousiasme voor wetenschap, samenwerken en het
delen van kennis en nieuwe ideeën maken jou een supercoöperator. Ik hoop dat we in de
toekomst kunnen blijven samenwerken.
Prof. dr. H.A. Delemarre‐ van de Waal, beste Henriëtte. Hartelijke dank voor de
ondersteuning en begeleiding bij het SGA project en ik hoop dat het je goed gaat!
Copromotor: Dr. K. Oostrom, beste Kim, dank voor je heldere, eerlijke adviezen en de
nodige humor tijdens besprekingen, schrijfwerk en natuurlijk bij het scannen van de
kinderen!

SGA: Brigitte, Dick, Jessica, Sofie
Beste Brigitte, ik ken weinig mensen met zo´n groot hart voor de zaak: het onderzoeken van
al die lieve en grappige kinderen in het SGA project. Ik heb veel van en met je geleerd de
afgelopen jaren! Prof. dr. Dick Veltman, dank voor je ondersteuning bij het SGA project.
`Jessica is echt lief en leuk!` aldus mijn neefje en nichtje en daar hebben ze volkomen gelijk
in. Sofie, ‘eeneeneeneen’! Veel succes met jouw promotie!
KNF: Arjan, Bob, PeterJan, Ilse, Ndedi, Alexandra, Karin, Saskia, Hanneke, Rob, Irene, Henny,
alle andere laboranten en assistenten, Jeroen Verbunt, Geert de Vos.
PeterJan, ik zal de vrijdagmiddagmeligheid niet vergeten! Het staat nog op m’n netvlies:
tong tussen je tanden, onderkaak iets naar voren en zo’n ergo‐bal (diameter 1 m) door de
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gang roegen. Dank ook voor je professionele hulp en rust bij het scannen van al die kleine,
ietwat onrustige kinderen. Ndedi! Veel lof en dank voor je inbreng bij het scannen en
natuurlijk voor alle jolijt binnen en buiten werktijden, je doet het volle bak of je doet het
niet! Bob en Arjan, wat fijn dat jullie altijd en herhaaldelijk bereid waren antwoord te geven
op mijn technische, ik‐snap‐het‐toch‐nog‐niet‐helemaal vragen. Dank voor jullie geduld,
gezelligheid, sportiviteit en de mooie verhalen!
TWIN: Dirk, Dorret, Eco en Carolien
Dirk, naast de publicaties en werkinhoudelijke discussies bij een kopje cappuccino of een
dubbele espresso, vond ik ook de diverse sportevenementen een doorslaand succes. Ik zie
nog altijd jouw kikkersprong voor me, waarbij je een totaal mislukte opslag mijnerzijds op
volstrekt onnavolgbare wijze wist te pareren. Carolien, dank voor je grote enthousiasme
over het steeds weer ‘opleven’ van jouw dataset. Dat werkt aanstekelijk! Eco en Dorret,
hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van de kostbare tweelinggegevens!
VUmc netwerkonderzoekers: Willem, Hanneke, Linda, Edwin, Menno, Rikkert, Kim, Sophie,
Betty, Prejaas, AlleMeije, Ernesto, Carlos, Patrik, Matteo&Matteo.
Zonder netwerknerds geen netwerkonderzoek! Speciale dank gaat uit naar Willem,
charmante netwerkhubbie en omnitalent, ik ken weinig mensen zo aardig en creatief als jij.
Ik hoop dat we elkaar niet uit het oog verliezen! Hanneke, organisatietalent, dank voor het
ski‐weekend, 126 nespresso’s en je gastvrijheid en behulpzaamheid op allerlei gebieden. Dit
geldt eveneens voor de andere mij bekende mensen van het Alzheimercentrum: Sietske,
Christiane, Daniella, Danielle, Lieke, Jeroen, Rik, Wiesje en Philip. Fijn dat ik welkom was.
MOVE oder bewegingswetenschappen: Andreas, Bernadette. Dank voor de samenwerking
op het lastigste stuk van mijn proefschrift evenals voor de support tijdens mijn muzikale
escapades!
Oude en nieuwe collega’s van het UMCU en de UU: Cedric, Martijn, Jiska, Inge, Rachel,
René, Neeltje, Remko, Eric, Tjen, Guusje, Marcel, Marinka, Hilgo, Elemi, Chantal, Dennis,
Bokkibokki(Peter), Carlijn, Roy, Nicolette, Aliegriet en vele anderen. Martijn en Chantal, veel
dank voor de naadloze overgang naar een zeer interessant en passend postdocproject.
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Vrienden: Vrienden en vriendinnen van de sociale, muzikale en sportieve communities (zie
sociograph hierboven), te veel om op te noemen, hartelijk dank voor de keet en
ontspanning! Marloes de Vries = 34 jaar bijzondere vriendschap. Nelie en Reinout,
bijzondere dank gaat uit naar jullie, gewoon omdat het kan en omdat jullie er om vroegen
en in deze zin zal ik Marloes de Poes, Ciska, ‘gekke Els violinista’, Martin en Rogier ook niet
vergeten!
Paranimfen: Hester, Cedric. JOH! Bloemen, etentjes, sappies om toch in ....snaam dat
proefschrift af te krijgen, werden, en worden zeer gewaardeerd. Ik vind het fijn dat jullie mij
willen bijstaan in het zweethokje (Kroepoek!&MIIHOEN!). Veel lof ook voor het delen en
aanhoren van de nodige NS frustraties, die geel‐blauwe units die eigenlijk soepel en gezwind
van en naar de hub van Nederland moeten rijden (is dat nou Amsterdam of inmiddels
Utrecht?).
Familie: Vadermans en wijlen mamaRietje, Folkert&Brenda&co en Joep en Anne (‘moet ik je
BOEK nog lezen?’) dank voor de onvoorwaardelijke liefde, aandacht, steun, lol en stimulans
bij eigenlijk alles wat ik doe. Familie Sabbagh en Vinke, dank voor jullie liefdevolle steun in
moeilijke tijden.
Overigen: En natuurlijk een loftrompet voor J.S. Bach en zijn meesterlijke, rustgevende
muziek, inspirerend tijdens lezen en schrijven.
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Maria Boersma was born on the 17th of July 1979 Amersfoort, The Netherlands. She finished
pre‐university education in 1997 and started studying Biology at the Utrecht University, The
Netherlands. During her master she participated as an intern student in a research project
involving brain imaging of inhibition processes in patients with schizophrenia at the
department of Psychiatry at the University Medical Center Utrecht (UMCUtrecht). She
received her masters´ degree in December 2004 and continued in 2005 as a research
assistant at the Department of Psychiatry. December 2007, she started as a PhD‐student at
the VU University Medical Center in Amsterdam, The Netherlands and investigated resting‐
state brain oscillations and functional brain networks with EEG and MEG in typically and
atypically developing young children, under supervision of Prof. dr C.J. Stam and Prof. dr.
H.A. Delemarre‐van de Waal. This research project resulted in the current thesis. Currently,
she is working a postdoctoral researcher at the department Developmental Psychology at
Utrecht University and the department Psychiatry at the UMCUtrecht under supervision of
Prof.dr. C. Kemner and dr. M.P. van den Heuvel.
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