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Dankwoord

Als eerste wil ik alle patiënten bedanken die deelgenomen hebben aan 
de onderzoeken in dit proefschrift. Dankzij deze vrouwen zijn we meer te 
weten gekomen over herhaalrisico’s van vroeggeboortes door hypertensieve 
aandoeningen, waardoor we beter kunnen counselen. Ook zullen we dankzij hen 
te weten komen wat het beste verloskundig beleid is voor een hypertensieve 
aandoening tussen de 34 en 37 weken zwangerschapsduur.

In het bijzonder wil ik mijn promoteres Prof. B.M.J. Mol en G.R. Saade bedanken. 
It is not a coincidence that both of you met. Both of you are great persons with the 
enormous ability to inspire, to create opportunities for young colleagues and most 
of all to oversee the greater goal above individual profits. 
Beste Ben Willem, na 2 AIOS jaren in het MMC Veldhoven wist je mij over te halen 
om klinisch onderzoek te gaan doen. Ik zei ‘ja’ onder één voorwaarde: “dat ik goed 
begeleid zou worden.” 5 Jaar later is het boekje af, naast mijn fulltime werk als 
AIOS. Ik geloof dat die begeleiding wel gelukt is. Ik wil je bedanken voor je enorme 
inspiratievermogen, maar vooral voor je tomeloze inzet om de verloskundige zorg 
in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Ga zo door, geef niet op (ook al 
heeft dat soms een generatie nodig!).
Dear George, thank you for offering me the opportunity to work in your laboratory. 
It might have been the most important period for my career. At my first oral 
presentation at SMFM you told me: “Just have fun up there, enjoy the moment” 
and I did. Thank you for these words, the warm welcome at the lab and of course 
the introduction in Lebanese food together with your family. 

Mijn co-promotor Dr. W. Ganzevoort: Beste Wessel, ineens werkten we samen en 
had jij een promovendus onder je. Geen enkele twijfel dat er nog veel promovendi 
na mij zullen volgen, want jouw begeleiding was super ondanks de afstand van 
Maastricht – Amsterdam. Ik geloof niet dat ik ooit langer dan twee weken op een 
revisie van jou heb moeten wachten. Ik wil je vooral bedanken dat je me vaak 
naar mijn eigen visie of mening vroeg, zodat mijn ontwikkeling als onderzoeker 
gestimuleerd werd.

De commissie, Prof. dr. A. Franx, Prof. dr. J.A.M. van der Post, Dr. T.J. Roseboom, 
Dr. B.J.H. van den Born, Prof. dr. C.J. de Groot en Prof. dr. J.G. Nijhuis, bedankt 
voor het beoordelen van het manuscript.

Dankwoord 
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My colleagues from the Galveston lab at UTMB; it was really great working with 
you in this international group. Dear Monica, thank you for your warm welcome 
and for everything you have learned me. Phyllis, I found my cup of tea! 

Collega arts-onderzoekers van het consortium (Carolien Roos, David van der 
Ham, Marta Jozwiak, Joepe Kaandorp, Babette Prick, Jolande Vis, Melanie van 
Os, Wietske Hermes, Arianne Lim en alle anderen). De bereidheid om samen te 
werken en elkaar te helpen, maakt het uitvoeren van klinisch onderzoek zoveel 
aangenamer en leuker. 
Beste Kim Broekhuijsen en Gert-Jan van Baaren, met jullie als mede-onderzoekers 
voor de HYPITAT-II studie, weet ik zeker dat het een succes gaat worden. Miriam 
van Oostwaard, jouw boekje gaat er zeker komen. 

Maya en Zelda, dank jullie wel voor alle hulp. Researchmedewerkers uit het land 
en in het bijzonder Corine Verhoeven: zonder jullie was er geen consortium. Dank 
jullie wel voor de hulp bij het opzetten van de HYPITAT-II trial en uiteraard voor alle 
geïncludeerde patiënten.
De HYPITAT-II projectgroep (in het bijzonder Karin van der Tuuk, Corine Koopmans 
en Mariëlle van Pampus); dank voor jullie hulp, het aanleveren van voorbeelden, 
oefenen van praatjes en uiteraard jullie enthousiasme. Anita Ravelli, ik heb genoten 
van onze samenwerking.

De maatschap gynaecologie van het MMC in Veldhoven. Jullie laten geen moment 
onbenut om een leermoment voor iedere AIOS te creëren, ik ben door jullie de 
gynaecologe geworden die ik nu ben! Lieve collega AIOS, de maatjes uit het 
MMC 2005 – 2008; wat kijk ik terug op een enorm leuke en inspirerende periode. 
Lieve Judt, dank voor je statistische hulp en waag het nooit meer om ontslag te 
nemen of een McRoberts in bad uit te voeren, je bent top! Mijn collega AIOS en 
gynaecologen van het MUMC Maastricht, dank voor de gezellige en leerzame tijd 
en uiteraard voor de “wetenschappelijke stage” die nu ingebouwd is in het stage 
schema. 

Mijn mentoren, lieve Martina Porath en Jacques Maas. Ik had me geen betere 
mentoren kunnen bedenken. Mede dankzij jullie, werd mijn schrijfstage een feit. 
Martina, jouw gevleugelde woorden “Liebe und Hühner Suppe” zijn een algemeen 
begrip geworden binnen de familie Langenveld en deze remedie tegen een dipje 
werkt nog steeds fantastisch. 

De maatschap gynaecologie van het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. 
Uiteraard heb ik enorm veel zin om bij jullie aan de slag te gaan, maar ik wil jullie 
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ook bedanken voor de tijd die jullie mij hebben gegund om dit proefschrift af te 
ronden. 

Mijn paranimfen Sera en Lonneke. Lieve Lonneke, het is niet het promoveren en 
specialiseren wat ons bindt, maar juist het relativeringsvermogen hiervan. Ik vind 
het super dat jij nu naast mij zult staan.
Lieve Seer, waar zal ik beginnen? Dit proefschrift was er niet geweest zonder jou. 
Als er iemand de 9e naast me moest staan, dan ben jij het wel. Onze band is 
met geen pen te beschrijven en die band zal er ook altijd blijven. Zonder jouw 
onvoorwaardelijke steun, begrip, kracht en wijze woorden was ik nooit gekomen 
waar ik nu ben in alle opzichten. Dat ik je dankbaar ben voor ALLES wat jij steeds 
weer voor me doet moge duidelijk zijn, maar ik voel me vooral bevoorrecht met 
jou als zus. 

Mijn vrienden, waar ik ook woonde of hoe druk ik het ook had, jullie zijn er altijd 
gebleven. De strippenkaart voor verhuizingen is nu wel vol geloof ik, ik heb mijn 
plekje gevonden. Dank voor jullie interesse, gezelligheid, verhuishulp (alle keren) 
en vooral om mij gewoon “Josje” te laten zijn. Lieve Pauline, na 30 jaar nog steeds 
vriendinnen en van buurmeisjes naar collega’s; heel bijzonder! Lieve Klaartje, niet 
voor niets koos ik jou om mijn zwangerschap te begeleiden. We vinden het super 
dat jij dit voor ons wilde doen, een hele dikke zoen. 

Wiel, Marijke, Paul en Danielle. Dank voor jullie interesse, begrip voor het harde 
werken, maar vooral voor de gezellige etentjes, avonden en vakanties. Ik had me 
geen betere schoonfamilie kunnen voorstellen! 

Mijn lieve broers en zussen. Bart, Eef, Gabie, Chris en uiteraard Mich. Zonder jullie 
onvoorwaardelijke steun op allerlei momenten was dit nooit gelukt. Ik voel me zo 
rijk en sterk met jullie om me heen. Mijn neefje en nichtjes (Max, Rafke, Sophie, 
Sara, Emma, Roos en Suus), wat zijn jullie een stel heerlijke kinderen. Iedere keer 
weer is het een feestje als jullie er zijn.

Lieve Pap en Mam, door jullie warm en stevig fundament ben ik geworden wie 
ik nu ben. Dankzij jullie nooit falende vangnet, jullie onvoorwaardelijke liefde en 
steun heb ik dit kunnen bereiken. Dankbaarheid is in dit geval dan ook niet te 
beschrijven, maar wel dat ik er enorm trots op ben met jullie als ouders. 

Lieve Tuur, door jouw komst kwam er extra vaart achter het afronden van dit 
proefschrift. Wat een rijkdom om jouw mama te mogen zijn.

Dankwoord 
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Mijn lieve Frank, bij jou kwam ik thuis en bij jou heb ik mijzelf gevonden! Iedere 
dag geniet ik van ons samenzijn. Ik weet niet hoeveel kopjes thee je steeds naar 
de studeerkamer hebt gebracht, maar het moeten liters zijn geweest. Echter de 
glimlach op jouw gezicht, iedere keer weer, zijn van onschatbare waarde. Ik houd 
intens veel van je. 
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