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DANKWOORD

Mijn proefschrift is af! Wetenschappelijk onderzoek doe je niet alleen. Dat is maar goed 

ook. Als ik het even niet meer zag zitten was er altijd wel iemand die mij, door zijn of 

haar enthousiasme, weer kon motiveren om door te gaan. Ik wil dan ook iedereen, met 

wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt, heel hartelijk bedanken en een aantal in 

het bijzonder.

Als eerste wil ik alle vrouwen bedanken die belangeloos hebben meegewerkt aan de 

verschillende projecten. Zonder de informatie over hun zwangerschappen en bloeddruk 

had dit proefschrift niet tot stand kunnen komen. 

Mijn promotor Prof. Dr. J.A.M. van der Post.

Beste Joris, je hebt altijd een grote betrokkenheid getoond voor mij en mijn onderzoek. 

Ook al zat je agenda helemaal vol, altijd was er nog een klein gaatje te vinden dat 

vervolgens goed benut werd. Dank daarvoor. Ik ging altijd met nieuwe inspiratie naar 

buiten, hopelijk is alles nu rond.

Mijn co-promotoren Dr. H. Wolf en Dr. K. Boer.

Beste Hans, altijd stond jij voor mij klaar en was er tijd voor een discussie. Het maakte 

niet uit waar en wanneer; in het trappenhuis bij H3, tussen klinische bezigheden door, 

zondagavond laat of per mail vanuit de Syrische woestijn. Het zou mij niets verbazen 

als jij bijna net zo veel tijd als ik hebt besteed aan de manuscripten. Mede dankzij jouw 

tomeloze inzet ligt dit proefschrift hier, dankjewel.

Beste Kees, eigenlijk is alles bij jou begonnen. Ik heb jou leren kennen tijdens mijn 

wetenschappelijke stage onder supervisie van Prof. Dr. Çan Ince. Via dat onderzoek 

ben ik in het project gerold dat is uitgemond in dit proefschrift. Al die jaren was het fijn 

samenwerken. Ik vind het dan ook erg bijzonder dat je mijn voorkant gemaakt hebt, 

dankjewel hiervoor. En hoe komt het toch dat ondanks de vele keren lezen van een 

manuscript en de spellingcontrole jij er altijd weer een spelfout uit haalde?

De leden van de commissie: Prof. dr. E.T. van Bavel, Dr. J.M. Karemaker, Prof. dr. B.W.J. 

Mol, Prof. dr. B.J.M. Mulder, Dr. M.E.A. Spaanderman en Prof. dr. E.A.P. Steegers wil ik 

bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift.

De medeauteurs van alle manuscripten:
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Beste Jeltsje Cnossen, Gerben ter Riet en Ben Willem Mol, het was fijn en erg leerzaam 

om met jullie te werken.

Beste Gert van Montfrans, Ilja Guelen en Janneke Gisolf, jullie waren net zo enthousiast 

als ik om de methode van de hyperbare index te ontcijferen en te reproduceren. Het was 

eigenlijk te mooi om waar te zijn. Dat onze resultaten minder goed waren was dan ook 

geen verassing. Het was erg leuk om met jullie te werken.

Beste Berend Westerhof en Junichiro Hashimoto, jullie kwamen met het idee van de 

augmentatieindex en toevallig had ik de data liggen. Het is een leuk project geworden.

Beste Gouke Bonsel, Marcel van der Wal en Tanja Vrijkotte van de ABCD studiegroep, 

jullie hebben een zeer waardevolle database met informatie over Amsterdamse zwangeren 

en hun kinderen. Dank dat ik daar gebruik van heb kunnen maken.

Beste Saskia Rang, ik kan mij helemaal vinden in één van jouw stellingen: “Een golf is 

eindeloos te analyseren”.

De studenten die bij mij hun wetenschappelijk stage hebben gedaan, Lobke, Eva, Kim, 

Lize, Nicole, Maud, Eva, Larissa en Lara. In het kader van jullie wetenschappelijke stage 

hebben jullie allemaal een steentje bijgedragen aan mijn onderzoek. Hopelijk hebben 

jullie net zo veel geleerd van mij als ik van jullie. En bedenk met chocoladekoekjes wordt 

SPSS een stuk makkelijker.

Alle medewerkers van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het AMC, ik voel 

mij thuis in het AMC en heb de afgelopen jaren enorm veel geleerd. Dank aan alle 

stafleden en arts-assistenten voor de leuke opleidingstijd en aan alle verloskundigen, 

echoscopisten, verpleegkundigen, doktersassistenten en secretaresses voor de prettige 

samenwerking en niet te vergeten de gezelligheid. Ina Vink, fijn dat jij er was om, als 

ik niet beschikbaar was, al die telefoontjes te beantwoorden. Peter Goossens, je hebt 

meerdere malen mijn computer met kostbare data succesvol gereanimeerd en bent 

daarom een van mijn helden. Debbie Bax, dank voor je hulp de laatste maanden. 

Alle medewerkers van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Flevoziekenhuis. 

Toen ik mijn verpleeghulpstage op jullie afdeling deed had ik nooit gedacht nog eens 

terug te komen als AIOS. Ik heb dan ook veel zin in het laatste jaar van mijn opleiding.
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Mijn paranimfen.

Lieve Mariëlle, toen ik hoorde dat jij als verpleegkundige mij kwam helpen had ik eerst zo 

mijn twijfels. Je had geen ervaring met wetenschappelijk onderzoek en had niet veel met 

diverse computerprogramma’s gewerkt. Maar voordat ik het wist had jij orde gebracht 

in mijn chaos, kon je metingen verrichten en analyseren en had je de opleiding tot 

researchnurse gedaan. Daarom vind ik dat jij bij mijn promotie moet zijn, dankjewel dat 

jij mijn paranimf wil zijn.

Lieve Marjolein, samen in een hok zonder ramen dat schept een band. En die band is 

er ook in de kliniek en daarbuiten. Inmiddels ben ik bezig met het laatste deel van mijn 

opleiding in het Flevoziekenhuis en ben jij weer terug in het AMC voor een fellowship. 

Ik ben benieuwd hoe ons verdere leven eruit gaat zien, zowel professioneel als privé. 

Hopelijk zullen er nog vele etentjes met of zonder partners en kinderen volgen (Janneke 

kookt wel erg lekker). Ik heb er wel langer over gedaan dan jij, maar nu ook ik het afsluit 

hoor jij erbij.

Alle collega onderzoekers en dat zijn er in de loop van de jaren heel wat geworden; 

Anna, Arianne, Bas, Christianne, Elisabeth, Emily, Emmy, Esther, Etelka, Evelien, 

Femke,Floortje, Inge, Jan Willem, Jolande, Katrien, Laura, Liesbeth van Leeuwen, 

Liesbeth Visser, Madelon, Margreet, Marscha, Menke, Moniek, Pieternel, Saskia, Stef, 

Wessel, Wouter Hehenkamp en Wouter Wegdam. Als parttime onderzoeker was ik niet 

overal bij maar dank voor jullie steun en gezelligheid.

In het bijzonder wil ik my roomies noemen, eerst Marjolein en daarna Jiska. En vervolgens 

als oudgediende tussen de jonkies; Noortje, Lobke, Marleen en Marjet. Regelmatig 

moesten wij onszelf dwingen om terug te draaien naar de beeldschermen en door te 

werken in plaats van thee te leuten. Hopelijk worden jullie boekjes minstens zo mooi.

Lieve vriendinnen en dan vooral Anoek, Ilja, Ilse, Karen, Roos en Sandra. Wat is het fijn 

om mensen om je heen te hebben die je al heel lang kent en waarbij weinig woorden 

genoeg kunnen zijn. Of bij wie je juist heel je hart kan uitstorten. Hopelijk is er nu meer 

tijd voor avondjes Eijlders of gewoon een middag op de bank.

Lieve familie de Boer-Bruch, dank voor jullie steun en interesse in mijn werk.

Lieve Ada en Jan, in bijna alles wat wij kinderen wilden hebben jullie ons gesteund en 

volgens mij komt daar het doorzettingsvermogen van ons alle vier vandaan. Het is fijn 

om te weten dat jullie er altijd voor ons zullen zijn.
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Lieve Bram, Eva en Marit. Onze familie wordt steeds groter en gezelliger, eerst met jullie 

partners Jennifer, Maurits en Pim en nu ook met Kyran en Jurre erbij. Fijn dat jullie altijd 

naar mijn verhalen wilden luisteren. 

Special thanks to Jennifer for correcting my English grammar. 

Lieve D, de afgelopen jaren heb je niet alleen achter mij gestaan maar ook naast mij. Je 

moest eens weten hoe belangrijk dat is geweest, ik hou van jou!

Lieve Meinske en Stella, ieder mensenkind is weer een wonder, jullie zijn mijn 

wereldwonderen.


