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Dankwoord

Eindelijk, het zit erop. Ik heb m’n tijd ervoor genomen. Dankzij de hulp en steun van 
anderen heeft dit onderzoek een stevige basis gekregen. Ik wil dan ook de volgende 
mensen heel hartelijk bedanken:

Alle vrouwen die mee hebben gedaan aan het onderzoek. Zonder jullie was dit boekje 
niet tot stand gekomen. Elke keer ondergingen jullie weer hetzelfde studie protocol, 
soms wel 9 keer. Ik dank jullie voor al de tijd die jullie in dit onderzoek hebben gesto-
ken. Ook dank ik jullie voor alle gesprekken die we toen hebben gevoerd, over hoe jullie 
preeclampsie en foetale groeivertraging beleefden. En de onzekerheden naar een een 
nieuwe zwangerschap. Het was voor mij een kostbare ervaring.  

Mijn promotor Joris van der Post. Pas aan het eind werd je mijn promotor. Toch was je 
vanaf het begin van het onderzoek erbij betrokken. Je was altijd geïnteresseerd in het 
beloop van het onderzoek en waar er verbetering mogelijk was. Ik ben blij dat je getui-
gen mag zijn van de afronding van het onderzoek.

Mijn co-promotoren Hans Wolf en Gert van Montfrans.
Beste Hans, zonder jou onophoudelijke vertrouwen in dit project was het misschien wel 
niet afgekomen. Zonder te mopperen, ondanks mijn soms wat lange pauzes, keek je 
keer op keer weer opnieuw naar de resultaten en de artikelen. Uiteindelijk gaf je me het 
laatste duwtje om over de eindstreep te gaan. Mijn dank is groot. 
Beste Gert, je was de spil voor het leggen van alle contacten in huis, de echokamer van 
de cardiologie, TNO en de fysiologie. Je zorgde dat de lijntjes werden uitgegooid en 
dat dit boekje een geheel werd. Jou geanimeerde verhalen heeft mijn kijk op bloeddruk 
voorgoed veranderd.

John Karemaker. 
Beste John, ik was blij dat je ons wilde helpen met het onderzoek. Je hebt een grote 
bijdrage geleverd aan de opzet en uitwerking van het onderzoek. Al ging ik in het begin 
met knikkende knieën naar je toe, na wat huiswerk bleek het allemaal toch niet zo 
ingewikkeld als ik aanvankelijk dacht. Ook ik ontkwam ik niet aan jou kieptafel, na drie 
uur was ik een ander mens. Ik dank je voor je inspirerende inbreng.

Karel Wesseling.
Beste Karel, dank voor je hulp en uitleg rondom de Portapres. Jou kritisch denken en 
fysiologische blik heeft me veel geholpen. Jou enthousiasme was groot, zeker toen mijn 
α-BRS volledig buiten het kadertje viel.

TNO, Jeroen, Ilja en Berend. Ik kon jullie altijd bellen als ik vragen had of panne met 
de Portapres. Vol enthousiasme sleutelden jullie mijn karretje uit elkaar en gelukkig ook 
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weer in elkaar. Ook een tripje naar de afdeling als we weer eens last van “koude vingers” 
hadden, was nooit te veel. Ik dank jullie voor alle hulp.

Belen, muchos gracias por su ayuda.
Jou toewijding en enthousiasme was een grote stimulans voor me. Ik was erg blij toen 
je mijn project koos om aan mee te werken. Je vond als ingenieur het een uitdaging om 
mee te werken aan een patiënt gebonden onderzoek. Het was voor jou de eerste en miss-
chien wel de laatste keer dat je met patiënten werkte, maar het ging je geweldig af. Soms 
kon ik je niet altijd volgen, sorry, I do not speak Delphi, wat met jou enthousiasme wel 
eens lastig was. Velowaves is uiteindelijk een geweldig programma geworden dat nog 
steeds voor onderzoek doeleinden wordt gebruikt.

De echokamer cardiologie, beste Jim, Erna en Rianne. Dank voor alle metingen die jul-
lie geheel belangeloos voor mij hebben verricht.

De echokamer verloskunde, beste Tineke en Anouk
Jullie hebben me de basis van de echografie bijgebracht. Een waardevolle ervaring waar 
ik nog steeds profijt van heb. De uitstapjes naar de echokamer waren een welkome 
onderbreking van mijn, soms wat eenzame, verblijf in mijn onderzoekshok. Tineke, jou 
droge gevoel van humor wakkerde mijn vermogen tot relativeren weer aan.

Beste Wouter, je kwam voor je wetenschappelijke stage en liet een onvergetelijke indruk 
achter. Daarmee was het begin van je mooie gynaecologische carrière gezet.

Mijn mede onderzoekers, Marja, Moira, Neriman, Marianne, Madelon, Jeroen, Judith, 
Wessel, Jan Willem, Pieternel, Henrike, Etelka, Maureen, Wouter, Sebastiaan, Janne-
Meije, Liesbeth en Karin. Dank voor al jullie gezelligheid.
Beste Marja, wij waren de preeclampsie-meisjes. We hebben veel leuke onderzoeksmo-
menten meegemaakt: logeren bij je zus in Londen, uren zoeken naar “het”eettentje en 
eindigen bij een gammel Indiaas restaurant, pub-crawl met Lucila Poston. Jij had altijd 
alles tot in de puntjes geordend in tegenstelling tot mijn wat “zwakker”geordende sys-
teem. Ondanks onze verschillen werden we vaak door elkaar gehaald. Uiteindelijk heb 
je gekozen voor een andere koers. Een dappere keuze en voor jou de juiste, die voor ons 
betekent dat we je moeten missen als naaste collega. 

Mijn Paranimfen
Lieve Alet, de basis van onze vriendschap stamt uit de tijd van “de Marco Polo”. Wij 
hebben nooit zoveel woorden nodig. Het is er gewoon en daardoor heel speciaal. Ik vind 
het geweldig dat jij deze dag met mij gaat beleven als paranimf.
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Lieve Judith, wij stonden voor het eerst naast elkaar op de kraamafdeling. Daarna 
hebben we nog heel wat spannende en leuke momenten gehad, niet alleen binnen de 
ziekenhuis muren.Ik was jou paranimf en wist altijd al zeker dat jij mijn paranimf moest 
zijn. Nu is het dan eindelijk zover. Je bent niet alleen een geweldige collega maar ook 
een super vriendin.  

Mijn ouders
Lieve papa en mama. Mijn basis ligt bij jullie. Ik dank jullie voor jullie onophoudelijke 
vertrouwen in mij. Ach…..eigenlijk wisten jullie het altijd al:’die redt zich wel”.

En natuurlijk:
Lieve Marc, jij bent mijn steun en toeverlaat. Ik ben blij dat je hebt gewacht. Met jou 
durf ik het avontuur wel aan. Lieve Sophie en Mattan, jullie zijn goud met diamantjes, 
dat zegt genoeg. We gaan we nog vele dromen waarmaken. 




