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DANKWOORD

Vanaf  2005 ben ik bezig geweest met het schrijven van dit proefschrift. Ik heb in die jaren 

ongelofelijk veel geleerd, veel meer dan ik van tevoren had gedacht. Het was leuk, maar zeker 

de laatste maanden ook zwaar. De afgelopen tijd heb ik dan ook regelmatig enorm uitgekeken 

naar het moment dat ik mijn dankwoord zou schrijven. Dat zou namelijk betekenen dat mijn 

proefschrift echt af  is. De volgende personen wil ik daar graag specifiek voor bedanken. 

Als eerste wil ik graag alle deelnemers aan de CONGENO-studie en de huisartsen en 

verloskundigen bedanken die zo belangeloos hebben meegewerkt door mijn vragenlijsten in te 

vullen en terug te sturen. Zonder u was er helemaal geen proefschrift geweest.

Mijn promotoren prof. dr. P.M.M. Bossuyt en prof. dr. N.J. Leschot en mijn copromotoren dr. 

C.A.J.M. de Borgie en dr. M. Goddijn. 

Beste Patrick, wat fijn dat jij altijd de rode draad van mijn werk zag. Als ik het zelf  even 

helemaal kwijt was, kon jij altijd in een paar zinnen uit je hoofd samenvatten wat ik al weken 

probeerde op papier te krijgen. Dat is een gave waar ik heel jaloers op ben. Ondanks je drukke 

agenda was je er als ik je nodig had, zeker in de laatste fase. Jouw opmerkingen bij mijn 

stukken legden meteen de vinger op de zere plek(ken) en maakten dat ik met meer afstand naar 

mijn werk kon kijken om me af  te vragen wat we nou eigenlijk hadden gedaan en waarom. 

Beste Nico, dank voor je begeleiding de afgelopen jaren. Jij was vaak de rustigste van alle 

professoren en je wachtte altijd tot iedereen zijn zegje had gedaan voor  je zelf  je opmerkingen 

plaatste. Fijn dat jij vanuit de genetica hoek kon meedenken. En uiteraard wil ik je hartelijk 

bedanken dat je me hebt aangenomen bij de klinische genetica en daarna de kans hebt gegeven 

om onderzoek te doen. 

Beste Corianne, onze samenwerking is de laatste jaren erg intensief  geweest. Ik wil je bedanken 

voor het feit dat je altijd oog had voor de mens achter de promovendus. In alle dynamiek van 

de verschillende afdelingen en het onderzoek was het fijn dat er iemand in de gaten hield of  

het met mij ook nog wel goed ging. We bespraken tijdens onze overleggen meer dan eens 

meer privézaken dan werk. Af  en toe moest ik lachen om je onnavolgbare zinnen, soms van 

cryptische aard: ‘ik heb de popularisering eruit gehaald en het vanuit de abstractie ingedikt’ 

(?!?). Ik kijk ook met veel plezier terug op onze congresbezoeken naar Barcelona en Boston. 

Beste Mariëtte, jij als gynaecoloog was onmisbaar bij de CONGENO-studie. Fijn dat ik iemand 

had die het onderzoeksterrein zo goed kende en alle contacten al had gelegd. Ik ken weinig 

mensen die zo hard werken als jij, vaak kreeg ik je commentaar in de avonduren of  tijdens 

een dienst gemaild. Heerlijk ook dat je altijd het positieve van alles in zag, jouw optimistische 

woorden bij de zoveelste versie van een artikel waren de motivatie om door te gaan. Leuk dat 

jouw onderzoekers ineens allemaal achter elkaar promoveren, daar kun je trots op zijn. Ik kan 

me een geweldig etentje herinneren waarop je je onderzoekers trakteerde in een restaurant met 

een Michelinster! Helaas hebben we daar geen jaarlijkse traditie van gemaakt. Ik hoop dat we 

in de toekomst nog zullen samenwerken, er komen mooie nieuwe ontwikkelingen aan. 

Prof. dr. F. van der Veen. Fulco, ondanks dat je geen officieel lid van de promotiecommissie 

was, ben je overal nauw bij betrokken geweest. Jouw commentaar was altijd recht-door-zee en 

vaak ongezouten. Ik kreeg mijn stukken terug met opmerkingen in rode hoofdletters met veel 

uitroeptekens. Het duurde even voordat ik daar aan gewend was. Maar je had altijd gelijk en 

jouw opmerkingen hebben de kwaliteit altijd significant verbeterd. Ik heb bijzonder veel van 

je geleerd.  Een van de weinige complimentjes die ik ooit van je mocht ontvangen per mail, 

koester ik nog steeds. 

De contactpersonen voor de CONGENO-studie in de laboratoria van de klinische genetische 

centra in het AMC  en in de andere academische ziekenhuizen in Nederland:  Simone Snijder, 

Abeltje Polstra, Lia Knegt, Karin Huijsdens en Bert Redeker (AMC), Hans Gille en Aggie 

Nieuwint (VUmc), Kerstin Hansson en Bert Bakker (LUMC), Ron Hochstenbach (UMCU), 

Cokkie Wouters, Hennie Bruggenwirth, Lars van der Veken en Pino Poddighe (Erasmus mc), 

Lies Hoefsloot en Annet Simons (UMCN), Klasien Gerssen en Henny Lemmink (UMCG). 

Dank voor het jarenlang trouw selecteren van al die paren die voor inclusie in aanmerking 

kwamen.

Alle gynaecologen die we benaderden voor deelname, dank voor uw tijd. 

Juliëtte Langerijs, researchverpleegkundige bij het CVV, dank voor al je hulp bij het verzenden 

van vragenlijsten en het nabellen. Dankzij jou kon ik met een gerust hart op vakantie. 

In het sikkelcelproject wil ik graag Marjolein Peters (afdeling kinderhematologie), Monica 

Legdeur (genetisch consulent), Herma Vermeulen (RIVM), Eugenie Dekkers (RIVM) en 

Marelle Bouva (RIVM) bedanken. Marjolein, het was leuk om met jou samen te werken, je zit 
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altijd vol ideeën en je bent zo enthousiast. Dank zij je enorme netwerk waren zaken vaak ook 

snel geregeld. Het hele proces rondom sikkelcelziekte in de hielprik is super interessant, en er 

is nog veel werk te verzetten!

De leden van de promotiecommissie wil ik danken voor de beoordeling van mijn proefschrift 

en dat zij zitting hebben willen nemen in mijn promotiecommissie. 

De onderzoekers van Mariëtte op het CVV, Stef  Kaandorp, Emmy van den Boogaard, Anna 

Musters, Maureen Franssen, Claudia Kowalik, dank voor alle gezelligheid. Wat een geweldige 

tijd hebben we gehad in Maastricht en Rome. Stef, wat heerlijk om in de beginfase met jou 

koffie te drinken en alle frustraties te bespreken. 

Wetenschappelijk onderzoek doen is niet altijd even leuk of  makkelijk, dus is het fijn als je op 

de afdeling fijne collega’s hebt om mee te praten en stoom af  te blazen of  om gewoon gek mee 

te doen. Alle collega’s van de KEBB veel dank hiervoor! Gré en Petra (ook al werk je er niet 

meer), jullie als secretariaat waren altijd het gezelligste middelpunt. Dank voor al jullie hulp 

bij vervelende klusjes, tot het laatst aan toe. Dank aan Koos, Michael en Hans voor de hulp 

bij voor mij ingewikkelde statistiek. Veel dank aan Inga en Annetski, jullie zijn echt léuk (en 

South-Hampton was top)!

Kamergenootjes van de KEBB bedankt voor jullie gezelschap: Barbara (ook al was je er nooit, 

want altijd met zwangerschapsverlof), Olga, Teodora (heel gezellig en rommelig met jou, 

hopelijk worden we ooit nog collega’s), Kimiko. Lieve Maris, het was heerlijk bij jou op de 

kamer, we konden vreselijk lachen maar ook lekker doorwerken. Jouw praktische ‘tips van de 

dag’ waren onmisbaar. Fijn dat we nu nog regelmatig bijkletsen. 

Mijn promotietijd voelde soms net als mijn studententijd door het bestuur van APROVE. Dank 

aan Nathalie Hugenholtz, Danny Cohn (en ook nog twee artikelen samen, dank daarvoor), 

Liesbeth Visser, Madelon Noordegraaf, Jorrit Jan Hofstra, Anniek Vlijm, Matthijs Welkers, 

Iris Kolder en Olav de Peuter voor alle etentjes, vergaderingen, borrels en bestuursweekendjes 

weg (de eerste was toch de leukste…).

Alle collega’s van de klinische genetica, dank voor de extra tijd en middelen die jullie mij 

gunden om mijn boekje af  te maken. Ik kan me geen leukere afdeling voorstellen en heb veel 

zin in de jaren die nog gaan komen! Merel, als vriendin en mentor, en in de laatste fase ook als 

meedenker en mede-auteur ben je goud waard. Lieve Lex, roomies for ever! Ook al ben jij 15 

jaar jonger dan ik, het was vanaf  de eerste minuut leuk met jou. 

LM: Lieve Susan, Marlies (ook nog fijne ex-roomie), Lotty, Marije en Nadine, wat bijzonder 

dat wij allemaal op de KEBB werkten en zoveel gemeen hadden in werk en privé. Wat een klik 

en wat fantastisch dat ik als laatste mocht worden toegevoegd aan jullie exclusieve verbond. 

Goed dat ik nu ook eindelijk gepromoveerd ben hè? Dank voor jullie vriendschap en steun, 

speciaal in de laatste maanden, heerlijk dat er mensen zijn die precies weten wat je doormaakt 

en waar je altijd terecht kunt. Dank dat jullie altijd al mijn frustraties wilden aanhoren.  Ik 

koester onze vriendschap.

Charlotte (komt die ander ook nog?) en Fonnet, reserve-nimfen, sinds Hilversum een trio. 

Dank voor alle heerlijke etentjes en vriendschap. Het was super in Turijn. Bij mijn volgende 

promotie zijn jullie aan de beurt!

Lieve Bieb, lieve grote Sanne en lieve Car, al sinds onze tijd in Leuven zijn we vriendinnen, 

samen zijn we gaan studeren en opgegroeid. Vriendjes, huwelijken, kinderen, carrières, ups en 

downs  hebben we met elkaar gedeeld. Aan jullie hoef  ik nooit iets uit te leggen. Car, ook al zit 

je in Australië, onze vriendschap zal er altijd zijn.  

Lieve kleine Sanne en Marjolein, paranimfen. Lieve Sanne, ik ken je al sinds de dag dat je 

geboren bent en ik heb je zien opgroeien van klein meisje tot een prachtige intelligente vrouw. 

Jij zal altijd mijn kleine ‘zusje’ zijn. Waar je ook gaat, ik reis je altijd achterna. Lieve Marjolein, 

vanaf  het moment dat je bij de KEBB binnen stapte, waren we onafscheidelijk. Ik geloof  dat 

anderen zich daar wel eens zorgen over maakten. Wat kan ik zeggen, ‘great minds think alike’ 

en jij bent gewoon echt een leuk mens! We hebben dezelfde humor en het is heerlijk uitstapjes 

maken met jou (appeltaart of  chocoladetaart?). Dank ook voor al je hulp met praktische zaken 

(Andy, planten, post, oppas, kledingtips). Hopelijk is jouw proefschrift nu ook snel klaar.  Fijn 

dat jullie beiden naast mij staan vandaag. 

Lieve Winy en Gert, Gijs en Marit, Jorieke. Ik ben zo dankbaar voor de vanzelfsprekendheid 

waarmee ik in jullie gezin werd opgenomen meer dan tien jaar geleden. Ik had me werkelijk 

geen fijnere en warmere schoonfamilie kunnen voorstellen. Dank dat jullie er altijd voor ons 

zijn. We gaan nog zoveel leuke dingen doen! 
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Lieve pap en mam, jullie hebben me altijd geleerd het beste uit mezelf  te halen. Dank jullie wel 

voor alle onvoorwaardelijke steun en liefde. Dankzij jullie ben ik geworden wie ik ben en sta ik 

nu hier. Lieve Pieter en Sam, hopelijk zullen we elkaar nu vaker kunnen zien. 

Lieve Bas en Suus, jullie zijn het allerbelangrijkste in mijn leven. Bas, mijn lief, ik dank je voor 

al je steun en liefde de afgelopen jaren, maar zeker de afgelopen tijd. Het laatste half  jaar was 

een zware beproeving voor ons, maar we hebben het glansrijk doorstaan! Bij jou kan ik altijd 

terecht, dankzij jouw nuchtere kijk op de zaken had ik altijd weer de moed om verder te gaan. 

Zonder jou was het nooit gelukt. Suusje, wat ben jij mooi en lief  en wat ben ik trots op jou. Ik 

hou van jullie. 




