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Allereerst	 een	 woord	 van	 dank	 aan	 alle	 deelnemers	 aan	 dit	 onderzoek,	 de	 mensen	 van	 het	
Hongerwinter	cohort.	Het	is	heel	bijzonder	dat	velen	van	hen,	en	hun	kinderen	(opnieuw)	bereid	
waren	deel	te	nemen.	
	 Mijn	 promotoren,	 Prof.dr.	 P.M.M.	 Bossuyt,	 en	 Prof.dr.	 J.A.M.	 van	 der	 Post,	 beste	 Patrick	
en	 Joris,	 hartelijk	 bedankt	 voor	 jullie	 betrokkenheid	 bij	 dit	 onderzoek.	 Van	 jullie	 deskundig	
commentaar	werden	de	stukken	alleen	maar	beter.
	 Dr.	R.C.	Painter,	beste	Rebecca.	Zonder	jou	was	dit	boekje	er	nooit	geweest,	jij	was	het	die	
mij	naar	het	AMC	haalde	vanuit	Alkmaar.	Knap	hoe	je	met	zo’n	drukke	agenda	altijd	tijd	vond	om	
betrokken	te	zijn	bij	alle	stukken,	dank	je!
	 Dr.	T.J.	Roseboom,	beste	Tessa.	Ik	had	me	geen	betere	begeleider	kunnen	wensen!	Dit	project	
was	niet	altijd	makkelijk,	en	het	heeft	veel	gevergd	van	onze	diplomatieke	kwaliteiten.	We	hebben	
heel	wat	gezucht	en	soms	gemopperd,	maar	gelukkig	konden	we	er	uiteindelijk	altijd	om	lachen!	
Het	was	een	groot	plezier	om	met	je	samen	te	werken.
	 Mijn	 mede-Hongerwinter-onderzoekers,	 Susan	 en	 Annet.	 Susan,	 wat	 ontzettend	 fijn	 dat	
jij	 terugkwam	 bij	 het	 onderzoek.	 Behalve	 dat	 het	 erg	 handig	was	 om	 iemand	 in	 de	 buurt	 te	
hebben	die	alles	over	het	onderzoek	wist	was	het	vooral	heel	erg	gezellig.	Zowel	op	de	KEBB	
als	 op	 congres-reisjes	 en	ook	buiten	het	werk.	 Ik	wens	 je	heel	 veel	 succes	met	 jouw	verdere	
wetenschappelijke	carrière.
	 Annet,	de	start	was	misschien	wat	stroef,	maar	al	snel	konden	wij	het	prima	vinden.	Onderzoek	
doen	wordt	een	stuk	 leuker	als	 je	het	samen	doet,	en	 jij	was	de	 ideale	onderzoekspartner	(of	
moet	ik	zeggen	‘mattie’?).	We	hebben	samen	heel	wat	leuke	reisjes	gemaakt	waar	ik	met	veel	
plezier	op	terugkijk,	het	weekend	in	Southampton	samen	met	Fleur	en	Inge	was	superleuk!
	 Inge,	 Esther,	 Mariska,	 Teodora,	 Lotty	 en	 alle	 andere	 KEBB-collega’s,	 bedankt	 voor	 de	
gezelligheid,	op	en	buiten	het	werk.
	 Gré,	spil	van	de	KEBB,	dank	je	voor	je	praktische	hulp,	zeker	deze	laatste	maanden.
	 Gynaecologen,	 collega-assistenten,	 verpleegkundigen,	 poli-medewerkers	 en	 alle	 anderen	
van	 de	 afdeling	 Gynaecologie	 en	 Verloskunde	 in	 het	 Zaans	Medisch	 Centrum,	 vanaf	 dag	 één	
voelde	ik	me	op	mijn	plek	in	Zaandam,	dank	daarvoor!
	 Mijn	paranimfen,	Carianne	en	Fleur.	Carianne,	 toevallig	kwamen	wij	allebei	 terecht	 in	Het	
Paars	Kot	18	jaar	geleden.	Ondanks	het	feit	dat	ik	Antwerpen	na	een	aantal	jaren	verliet	bleef	
onze	vriendschap.	Ik	bewonder	jouw	carrière,	en	ben	blij	dat	je	mijn	paranimf	bent.
	 Fleur,	jij	schreef	het	ook	al,	vanaf	dag	één	op	de	KEBB	onafscheidelijk,	dat	is	toch	wel	heel	
bijzonder!	Mijn	KEBB-tijd	heeft	me	behalve	dit	proefschrift	ook	een	goede	vriendin	opgeleverd	
(ook	al	ben	jij	wat	meer	‘roze’	en	ik	wat	meer	‘grijs’..),	en	daar	ben	ik	blij	om!	Fijn	dat	jij	naast	me	
staat	bij	mijn	verdediging.
	 Manon	en	Liesbeth,	altijd	gezellig	als	we	elkaar	zien!	Er	zijn	al	heel	wat	etentjes,	uitjes	 in	
Amsterdam	en	daarbuiten	en	vakanties	geweest,	en	nu	dit	proefschrift	af	is	zullen	er	nog	velen	
volgen.	Manon,	nu	mijn	congres-reisjes	voorbij	zijn	zullen	we	zelf	vakantiebestemmingen	moeten	
verzinnen.
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Alle	andere	vrienden	en	vriendinnen,	dank	voor	jullie	vriendschap!
	 Lieve	mama,	jij	en	papa	hebben	ons	altijd	gesteund	in	alle	keuzes	die	wij	maakten.	Zonder	die	
vrijheid	was	dit	boekje	er	niet	geweest.	Het	is	jammer	dat	papa	dit	niet	mee	heeft	kunnen	maken.	
Annemarie	en	Hans,	Saskia	en	Jurjen,	het	al	altijd	gezellig	als	wij	bij	elkaar	zijn,	bedankt	voor	jullie	
belangstelling.	Anne	en	Hans,	ik	ben	benieuwd	naar	mijn	kleine	neefje!




