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Dankwoord
Tijdens het schrijven van de diverse manuscripten en het worstelen met de Engelse taal, 

keek ik uit naar de periode dat ik het dankwoord kon gaan schrijven. Het leek mij het 

gemakkelijkste gedeelte van het proefschrift. Het bleek echter een lastige opgave die ik 

steeds maar weer uitstelde. Graag had ik iedereen verwend met fraaie volzinnen, maar 

uiteindelijk heb ik gekozen voor een eenvoudig maar oprecht dankwoord. Ik hoop natuurlijk 

dat ik daarbij niemand vergeten ben.

Op de eerste plaats, wil ik alle patiënten die hebben meegedaan aan het onderzoek 

danken voor hun participatie. Hun gegevens zijn anoniem verwerkt, maar iedereen heeft zo 

zijn eigen bijdrage geleverd aan de wetenschap. Zonder deze bijdragen had dit proefschrift 

niet tot stand kunnen komen. 

HET PROJECT
Mijn promotoren Prof. dr. van der Post en Prof. dr. Mol: 

Joris, het is gelukt! Wat ooit begon als een studentenproject is uitgegroeid tot een heus 

promotietraject. Geld was er niet en tijd eigenlijk ook niet maar het is toch van de grond 

gekomen. Zonder jouw begeleiding en betrokkenheid was dit nooit gelukt. In drukke tijden 

wist je altijd waar de limiet lag en ik heb me altijd erg gesteund gevoeld. Dank voor al je 

hulp en inzet. Ik waardeer het ook zeer hoe je me nu helpt na te denken over het vervolg 

van mijn carrière.

Ben Willem, sinds jij bij het project betrokken bent, kwam alles in een stroomversnelling. 

Ondanks je volle agenda bleef geen mail 24 uur onbeantwoord. Als ik één stap had gezet 

was jij al weer drie stappen verder. Ik heb bewondering voor je enorme inzet en denkkracht 

en ben dankbaar dat je mijn promotor wilde zijn.

De leden van de commissie: Prof. dr. O.P. Bleker, dr. M.L. Essink-Bot, Prof.dr. M. 

Hanssens, Prof. dr. S.G. Oei, Prof. dr. M. Offringa en dr. C.Y. Spong wil ik danken 

voor het beoordelen van mijn proefschrift. In het bijzonder wil ik professor Bleker bedanken. 

Door zijn bevlogen colleges ben ik ooit als student op hem afgestapt om te vragen of hij 

nog interessant onderzoek had liggen, en via hem ben ik in contact gekomen met Joris van 

der Post. Het resultaat van deze ontmoetingen ligt nu voor u.

Alle artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, poli-medewerkers en secretaresses 

van de deelnemende klinieken. Dank voor jullie inzet om patiënten te includeren voor 
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de trial. Daar waar de geplande inclusie lijn vaak steiler loopt dan de daadwerkelijke 

inclusielijn, was het bij deze trial andersom. Zonder jullie inzet was dat nooit gelukt! In het 

bijzonder wil ik alle onderzoekscoördinatoren van deze klinieken bedanken. Joke, Tiba, 

Dimitri, Gunilla, Hanny en Hans door jullie enthousiasme en motivatie liep de studie als 

een trein. Dank voor de prettige samenwerking, ik hoop dat we die in de toekomst voort 

kunnen zetten.

De medeauteurs van alle manuscripten: Jeltsje Cnossen, Lonneke Gravendeel, Kim 

Grootscholten, Guid Oei, Brent Opmeer en Jan Willem van der Steeg wil ik danken 

voor de bijdragen die zij geleverd hebben. 

 

Ook wil ik Martin Eijtinger, Jackie Wadhwa en Jan van den Broek danken voor het 

kritisch lezen van gedeelten van mijn proefschrift.

De studenten die hebben meegewerkt aan de diverse onderzoeken:

Lonneke, ik hoefde niet op zoek naar een wetenschappelijke stage student, want je meldde 

je spontaan aan. Dank voor de vele interviews die je hebt afgenomen en veel succes met 

je eigen promotieonderzoek bij de neurologie. Kim, mede door jouw inzet verschijnt er 

binnenkort een prachtig stuk over complicaties na uitwendige versie. Dank voor al je hulp 

en succes met je verdere carrière.

Het begeleiden van vier studenten tegelijk is niet altijd even makkelijk. Toch ben ik zeer 

tevreden over de samenwerking met de vier verloskundestudenten, Aline, Kristel, Rianne 

en Sophie-Anne. Dank voor jullie inzet, en Aline, ontzettend leuk dat je nu ook het project 

voor je masteropleiding bij mij wilt doen. 

De medeonderzoekers: Anna, Arianne, Bas, Christianne, Elisabeth, Emmy, Esther, 

Etelka, Evelien, Femke, Inge, Jan Willem, Jiska, Liesbeth, Maarten, Marscha, Menke, 

Moniek, Pieternel, Saskia, Stef, Wessel en Wouter, ondanks mijn onregelmatige 

aanwezigheid in ‘cubicle land’ heb ik veel gehad aan jullie steun en gezelligheid. Zonder 

de kletspraatjes met jullie zou het leven daar een stuk saaier zijn geweest. Wouter en Jan 

Willem, jullie wil ik nog even apart bedanken, aangezien zonder jullie tips & tricks deze 

laatste fase van de promotie niet zo soepel zou zijn verlopen. Verder verwelkom ik mijn 

opvolgster Floortje Vlemmix graag als nieuwe onderzoeker van het AMC. Veel succes, ik 

hoop dat je het onderzoek net zo leuk vind als ik.
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DE KLINIEK
Via deze weg wil ik alle gynaecologen, assistenten, verpleegkundigen, poliassistenten en 

echoscopisten bedanken voor mijn leuke eerste opleidingsjaar in het Spaarne Ziekenhuis. 

Ik heb veel van jullie geleerd, maar het ging te snel voorbij. Ik zie er dan ook naar uit om 

februari volgend jaar weer terug te komen!

Ik ben met dit project begonnen in het AMC en ik eindig nu ook in het AMC. Ik ben dan 

ook veel AMCers dankbaar voor alle steun en samenwerking. Ik dank alle stafleden voor 

de leuke opleidingstijd in het AMC. Ik heb veel van jullie geleerd. Ik dank alle collega-

assistenten voor alle plezier op de werkvloer. Ik ga jullie missen als ik straks wegga. Verder 

wil ik alle verloskundigen, verpleegkundigen, doktersassistentes, het secretariaat en onze 

ict-er Peter bedanken voor alle hulp en gezelligheid. Door jullie voelde ik me thuis op de 

werkvloer.

DE PARANIMFEN
Lieve Karlijn, alhoewel we samen Geneeskunde hebben gestudeerd, heb ik je pas echt leren 

kennen tijdens onze onderzoekstijd in het AMC. In ons donkere hok naast de echokamer 

bloeide naast een goede werkrelatie ook een vriendschap op. Helaas was dat het enige 

wat bloeide, want de door ons aangeschafte planten hadden wat meer moeite om in deze 

van daglicht verstoken omgeving te gedijen. Ik heb in elk geval genoten van onze tijd daar 

samen en ik ben blij met jou als paranimf. Gezien je zwangerschap had de timing van mijn 

promotie voor jou wellicht beter gekund, maar jou kennende zul je er gewoon staan!

Lieve Erik-Jan, lieve broer, wat ben ik trots dat jij mijn paranimf bent! Het was ook bijzonder 

leuk om met je samen te werken op professioneel vlak. Hele avonden zaten we bij elkaar 

om de elektronische database vorm te geven. Jouw gebrek aan kennis op het gebied 

van de verloskunde leidde soms tot grote hilariteit. Ik werd bij mijn technische verzoekjes 

echter ook niet gehinderd door enige kennis van programmeren; een naar mijn idee kleine 

aanpassing kostte jou weer vele uurtjes programmeren. Dank voor al je hulp en fijn dat je 

mij bij wilt staan op deze grote dag.

DE VRIENDEN
Lieve Fonnet, Lonny, Josanne, Jojanneke en Christien, wat ben ik blij met jullie als 

vriendinnen! Terugkijkend op onze vriendschap hebben we al heel wat mee gemaakt. De 

uitbreidingen op het gebied van partners en kinderen hebben het geheel nog gezelliger 

gemaakt. Ik ben jullie zeer dankbaar voor alle steun en geduld in drukke tijden. 
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Arine, Maaike, Maaike, Maayke, Sandra, marieke, Jantien, Lennie, Lonny, Liselot, 

Josephine, Anouk, Esmee, Anne Christie, Susan, Esther, Inge, Mascha, Anouk 

(Adamski), wat zou het leven saai zijn zonder jullie! Er gaat volgens mij geen week voorbij, 

of er ontstaat wel weer een mail-sneeuwbal met een of andere geplande activiteit, met als 

hoogte punt de skivakanties! Ik geniet van al die uitjes en ben er hopelijk na november 

wat vaker bij. 

Lieve Mettine, Astrid en Suleika (het ‘eet clubje’), gelukkig vonden jullie het nooit een 

bezwaar dat ik de laatste tijd steeds minder vaak de gastvrouw was. Mettine had natuurlijk 

een echt goed excuus (een oceaan overbrug je niet zo snel), maar ik haal het wel weer 

in na november. En As, ik vind het geweldig dat ik mijn promotie diner in het nieuwe 

restaurant van jouw man, Gerard, kan houden.

Lieve Meel, Hes, Let, Iris en Helen (het Rome clubje), de vriendschap werd op de 

middelbare school gelegd, en ik vind het geweldig dat we nog steeds zo veel contact 

hebben. Wanneer is het volgende etentje?

Stef, naast een geweldige collega ben je ook mijn allerbeste zeilmaatje. Sinds de aankoop 

van onze Hobie hebben we menigmaal de Gouwzee onveilig gemaakt met onze stunt 

acties. Niets is meer ontspannend dan op één drijver de beslommeringen van het werk te 

bespreken. Ik hoop dan ook op nog veel zeilplezier samen en verheug me nu al op ons 

derde rondje Texel.

Lieve Mas, zonder jouw hulp had het proefschrift er nooit zo mooi uit gezien. Er is nu 

gelukkig een eind gekomen aan het bizarre dagelijkse mail verkeer over navelstrengen die 

uitsteken, en baby’tjes die om hun as draaien. Ik ben je heel dankbaar voor alle tijd en 

moeite die je hebt gestoken in het ontwerp van de omslag (bijvoorbeeld die mooie laatste 

zaterdag van september…). Ik kan niet wachten om het boek in mijn handen te hebben!

DE FAMILIE
Lieve Kim, Mark, Koen, Lotte, Isabelle, Patrick, Nicole, Liv, Lila en beide oma’s, 

leuk dat onze familie zich de afgelopen vier jaar heeft verdubbeld! Ik ben blij met jullie als 

familie en hoop jullie wat vaker te zien na mijn promotie. Melanie, de nieuwste aanwinst 

is er een om trots op te zijn. Ik ben blij dat mijn broer zo’n leuke vrouw aan de haak heeft 

geslagen. In de context van familie zou ik ook Mia willen noemen. Hoewel huisvriendin 

wellicht de juiste omschrijving is, zal je voor mij altijd tante Mia blijven.
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Lieve Jan, Trees en Anne Marie, dank voor de onvergetelijke en ontspannen weekendjes 

in Linden. Het is altijd goed toeven daar: genieten van de natuur en de kookkunsten van 

Jan. En Sjoerd en Joost, waar zat ook alweer de V-snaar? 

Lieve papa en mama, ik weet hoe trots jullie op mij zijn, maar nu heb ik eindelijk de 

gelegenheid te zeggen hoe trots ik op jullie ben. Jullie hebben mij altijd in alles gesteund 

en ik had me geen betere ouders kunnen wensen. Ik vind het fantastisch dat jullie in 2004 

jullie droom hebben verwezenlijkt en er op uit zijn getrokken met de boot. Jullie zijn echte 

levensgenieters en ik hoop dat ik er net zo goed als jullie in slaag idealen na te streven.

DE LIEFDE
Lieve Jannie, ik kan me geen betere partner wensen dan jij. Woorden schieten hier te kort. 

Jij bent het mooiste wat me is overkomen. 
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