
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Unexplained recurrent miscarriage

Kaandorp, S.P.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kaandorp, S. P. (2011). Unexplained recurrent miscarriage. [Thesis, fully internal, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/unexplained-recurrent-miscarriage(5e772729-7dd4-4887-a179-188990f7d1ee).html


Dankwoord





Dankwoord

121

Vele mensen hebben met onvoorwaardelijke inzet, steun en belangstelling bijgedragen 

aan het tot stand komen van dit proefschrift. Ik wil iedereen hiervoor van harte bedanken, 

een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken.

Mijn promotoren Fulco van der Veen en Saskia Middeldorp en mijn co-promotoren 

Mariëtte Goddijn en Joris van der Post. 

Fulco, met het gouden duo Mariëtte en Saskia als spam filter, heb ik de samenwerking 

met jou enorm gewaardeerd. Ik zal mijn eerste manuscript dat ik naar je e-mailde nooit 

vergeten; volledig rood doorstreept met commentaar in hoofdletters en vervolgens 

een abrupt einde met het gebod NU HIERKOMEN. Dit leidde dan gelukkig tot een zeer 

constructieve discussie waar ik veel van heb geleerd (en het eigenlijk ook allemaal wel 

weer meeviel). Dank voor deze momenten.

Saskia en Mariëtte, jullie zijn een perfecte combinatie. Jullie pakten de begeleiding 

naadloos van elkaar over en hebben mij op een prettige wijze bijgestaan. Mariëtte, je 

onvermoeide inzet en altijd rustige uitstraling zijn bewonderenswaardig. Saskia, hoe jij 

het in het leven allemaal weet te combineren is mij een raadsel maar je begeleiding was 

top. Beiden hartelijk dank, zonder jullie had dit boekje hier niet gelegen.

Joris, vanuit de obstetrie meer op de achtergrond aanwezig. Maar desgevraagd stond jij 

met goede adviezen klaar. Dit heb ik als zeer prettig ervaren. 

De ALIFE studiegroep. Zonder jullie medewerking geen ALIFE studie en ook geen 

proefschrift. 

Harry Büller; met name op afstand aanwezig maar je raad op cruciale momenten was 

van onschatbare waarde.

Barbara Hutten; dank voor al je hulp bij de analyses. Alles moest snel en gisteren al klaar 

maar gelukkig wist je daar altijd weer wat rust in terug te brengen.

Niet minder dankbaar ben ik alle collega’s uit de andere centra in Nederland; Harold 

Verhoeve, Eugenie Kaaijk, Paul Flierman, Mieke Kuit en Lucia van den Nieuwengiezen 

(OLVG), Louis Peeters, Karly Hamulyak, Wolfgang Baliel (MUMC), Jan van der Meer †, Jan 

Jaap Erwich, Nienke Folkeringa, Marieke Knol (UMCG), Jur Oosterhuis, Marleen Nahuis 

(MST), Dimitri Papatsonis, Simone Lunshof (Amphia), Ben Willem Mol, Corine Verhoeven 

(MMC), Inge Ruhe (Flevo).

Alle artsen, poli-medewerkers en secretaresses van de deelnemende klinieken die hebben 

bijgedragen aan de inclusie en dataverwerking van het ALIFE cohort.
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Het ALIFE data zenuwcentrum; Dank Netty, Rimke en Emmy voor jullie bijstand in 

stressvolle tijden.

Marcello Di Nisio en Louisette Peters dank voor jullie voorbereidend werk voor de ALIFE 

studie. 

Martin Prins en Pim Ankum; dank voor jullie zitting in de data safety monitoring board.

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het AMC en in het bijzonder de 

polikliniek gynaecologie. Alhier heb ik jaren achtereen met hulp van de verpleging en de 

baliemedewerksters het herhaalde miskraam spreekuur gedraaid. In het bijzonder wil ik 

hierbij noemen Johanna, Saskia, Maria en Angelique. Maar mijn steun en toeverlaat te 

allen tijde was uiteraard Netty. Jij bent en blijft een uitermate fijn persoon die zeer goed 

werk heeft verricht met een groot hart voor de patiënten. Hiervoor ben ik je heel erg 

dankbaar en vele van onze deelneemsters ook.

De afdeling Vasculaire geneeskunde van het AMC. Als arts-onderzoeker op een project 

dat een samenwerkingsverband was tussen de vasculaire en de fertiliteit kwam ik als 

aankomend gynaecoloog in aanraking met het goed geoliede  onderzoeksapparaat bij 

de vasculaire geneeskunde. Dank aan jullie allen voor de fijne samenwerking en met 

name Michiel Coppens, Mandy Lauw, Danny Cohn,  Federico Lussana, Marcello Di Nisio 

en Thijs van Mens. 

De afdeling Klinische Genetica van het AMC. Dank Lia, Clemens en Bert voor jullie fijne 

samenwerking.

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het ZMC. Bij jullie kwam ik binnen als 

oudste co-assistent, werd aangenomen als anios en jullie hebben me enthousiast gemaakt 

en klaargestoomd voor eerst het OLVG en vervolgens het AMC. Mijn Zaanse beginjaren 

zal ik nooit vergeten. Ook het eerste deel van mijn opleiding tot gynaecoloog heb ik 

bij jullie mogen volgen. Ik ben jullie nog altijd zeer dankbaar dat er tijd en ruimte werd 

gemaakt als het ALIFE project tekenen van foetale nood vertoonde. Mede daardoor 

hebben we de ALIFE studie tot een goed einde kunnen brengen.

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het OLVG. Een klein jaar heb ik bij jullie 

gewerkt als anios voordat ik in het AMC begon als arts-onderzoeker. Ik heb met zeer 

veel plezier mijn werkervaring bij jullie kunnen uitbreiden. Dit uitte zich dan ook in een 

vruchtbare samenwerking; in mijn AMC tijd draaide ik eenmaal per 2 weken het herhaald 

miskraam spreekuur in het OLVG. Dank voor jullie support.



Dankwoord

123

De medeonderzoekers van het AMC. Wat een ontzettende leuke, diverse, inspirerende 

groep hebben we toch. En wat zijn we enorm groot geworden, dit resulteert in het feit 

dat ik niet meer aan namen durf te beginnen omdat ik zeker mensen zal vergeten… 

Wel wil ik kamer H4-240 speciaal bedanken voor het vele lachen maar ook de levende 

vraagbaak die altijd bereid was te helpen. Ik begon op deze kamer met Liesbeth en 

wisselend Wessel. Vervolgens mijn partners in crime Anna en Elies; een onvergetelijke 

combinatie waren wij. Ik ging mijn plek delen met Emmy, aan wie ik veel dank ben 

verschuldigd in het verwerken van data in de eindsprint van de ALIFE studie. Last but not 

least Laura, het werkt heerlijk als je aan twee woorden genoeg hebt.

Collega AIOS van het cluster AMC. Dank voor jullie flexibiliteit als dat weer eens hard 

nodig was.

Mijn paranimfen Marjolein Kok en Hans van Thienen. Marjolein, mijn maatje van het 

eerste uur. Zaandam zullen we nooit vergeten, de catamaran onze gezamenlijke liefde, 

we zijn elkaar niet uit het oog verloren en zullen dat ook nooit doen.

Hans, sinds de studie geneeskunde kennen we elkaar al. Daar is de passie voor de motor 

nog bijgekomen. Vanaf nu ben ik ook weer van de partij als we naar de Dolomieten 

vertrekken. Trots dat jullie vandaag naast me staan.

Vrienden en vriendinnen. Veel dank gaat uit naar jullie belangeloze hulp in welke vorm 

dan ook. Zonder jullie is het maar een saai bestaan. Het lijkt me heerlijk weer spontaan 

dingen met jullie te ondernemen zonder dat 3 maanden van te voren te moeten plannen 

en vervolgens nog twee keer te verzetten. Teunis; ik ben nu echt aan een nieuwe 

mountainbike toe. Ward en Marcel; tijd om weer een week in de bergen te verdwalen 

en met grote verhalen terug te keren. Marjolein; iedere week weer zeilen in plaats van 

onvoorbereid de ronde van Texel te zeilen. Hans; plan me voor ieder motor avontuur 

in. Olaf en Miek; dit keer wintersport zonder de druk nog van alles te moeten… En aan 

iedereen die ik nu niet heb genoemd, loop gewoon weer eens binnen misschien ben ik 

er wel of uiteraard andersom..

Familie Kok; dank dat ik misbruik mocht maken van jullie Engelse roots.

Mijn ouders Aad en Willy Kaandorp. Lieve papa, zonder jouw onvoorwaardelijke steun 

was ik nooit hier gekomen. Dat waardeer ik enorm en daar blijf ik je altijd dankbaar voor. 

Het gemis van mama blijft nog altijd aanwezig, zij had naast veel andere events ook dit 

moeten meemaken.
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Lief zusje, jij zit nu al weer een tijd in Australië, inmiddels met Mark, Lara en Nikki aan je 

zijde. De enorme afstand valt me soms wel zwaar. Toch leef je met alles mee en dat is mij 

veel waard. Ik hoop je snel met ons allen te bezoeken.

Lieve Helen, Shim en Cas. Liefie, jij bent de liefde van mijn leven en ook mijn grote steun 

en toeverlaat in de afgelopen jaren. Er zijn tijden geweest dat wij met SPSS en de data 

van de ALIFE tot in de kleine uurtjes bezig waren. Het laatste half jaar kwam de zorg voor 

de jongens veelal volledig op jouw schouders terecht terwijl ik de eindsprint inzette voor 

dit boekje. Ik ben jou hier zeer dankbaar voor. Ik houd van jullie en ben zeer trots dat 

jullie bij mij horen.


