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DANkWOORD

Het is af :D! Met deze kreet én een foto van een dikke stapel manuscripten op mijn bureau stuurde 

ik het bericht de wereld in dat mijn manuscript dan toch écht af is. En dat betekent dat ik me kan 

gaan buigen over één van de meest gelezen onderdelen van een proefschrift: het dankwoord! 

Ik wil graag iedereen bedanken die op wat voor een wijze dan ook heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit proefschrift: BEDANKT! Een aantal mensen wil ik uiteraard graag in het 

bijzonder bedanken:

Allereerst mijn promotoren en co-promotoren.

Prof. dr. P.M.M. Bossuyt, geachte promotor, beste Patrick, ik heb veel respect voor je sterke 

methodologische kennis en inzicht. Je wist altijd moeiteloos de juiste vragen te stellen bij mijn 

stukken. Ik waardeer het zeer dat ik je, ondanks je drukke werkschema, altijd om uitleg kon 

vragen als ik het toch nog niet helemaal begreep. Ik heb ontzettend veel van je geleerd, veel dank 

daarvoor! 

Prof. dr. D.E. Grobbee, geachte promotor, beste Rick, bedankt voor je altijd kritische blik op mijn 

stukken. Jouw commentaar maakte dat mijn stukken aanzienlijk verbeterden. Veel dank voor je 

ideeën en enthousiasme wat betreft de discussie van mijn proefschrift. Door jouw global health 

input is de discussie een prachtig slotstuk van mijn proefschrift geworden. 

Dr. T.J. Roseboom, geachte co-promotor, beste Tessa, wat een feest om jou als co-promotor 

te hebben! Vooral in het eerste deel van mijn promotie hebben we intensief samengewerkt. 

Maar ook daarna, toen ik bij het Julius Centrum zat, bleef je sterk betrokken. Ik bewonder je 

onuitputtelijke kennis van alles wat met het Hongerwinter onderzoek en DOHaD te maken heeft. 

Jouw enthousiasme voor onderzoek op dit gebied werkt aanstekelijk! Ik vond het erg fijn dat ik 

altijd bij je kon binnenlopen, afspraak of niet. Ook ben je altijd erg betrokken geweest bij mijn 

ontwikkeling als onderzoeker. Daarnaast denk ik met veel plezier terug aan onze buitenlandse 

werkbezoeken en congressen naar Southampton, Santiago en Portland.

Dr. C.S.P.M. Uiterwaal, geachte co-promotor, beste Cuno, een betere dagelijkse begeleider bij het 

Julius Centrum kon ik me niet wensen! Na ongeveer anderhalf jaar raakte je betrokken bij mijn 

promotieonderzoek. Jouw enthousiasme voor het Hongerwinter onderzoek is ongekend. Bedankt 

voor je laagdrempeligheid en het delen van je uitgebreide klinische kennis. Jij wist altijd de rode 
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draad van het stuk weer op te pikken als ik het overzicht dreigde kwijt te raken. En daar waar ik 

te langdradig werd, vatte jij het perfect samen. Ik denk met veel plezier terug aan onze wekelijkse 

overleggen. Met je enorme gevoel voor humor en enthousiasme voor het onderzoek wist jij zelfs 

van de saaiste dingen iets leuks te maken!

Dr. S.G. Elias, geachte co-promotor, beste Sjoerd, jij was co-promotor op, letterlijk, iets meer 

afstand, maar zeker niet minder waardevol! Jouw oog voor detail was onmisbaar bij mijn stukken. 

Ik ben jaloers op jouw parate kennis en dat je altijd een antwoord klaar hebt nog voordat de vraag 

is gesteld. Veel dank voor je betrokkenheid en inzet en je altijd kritische blik. Als jij een stuk had 

gelezen kon ik er zeker van zijn dat er geen fouten meer in stonden. 

Een samenwerkingsverband leidt tot een waar ‘promotieteam’. Ik ben jullie allen erg dankbaar 

voor het vertrouwen dat ik de nieuwe samenwerking tussen de KEBB en het Julius Centrum tot 

een goed einde zou brengen. En ik ben er trots op dat jullie de samenwerking willen voortzetten!

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. J.A.M. van der Post, prof. dr. D.F. Swaab, prof. dr. J.B. 

van Goudoever, prof. dr. F.L.J. Visseren en prof. dr. J.C. Seidell wil ik bedanken voor het lezen en 

beoordelen van mijn proefschrift en dat zij zitting hebben willen nemen in mijn promotiecommissie. 

Prof. dr. P.H. Whincup, thank you for your willingness to read and review my thesis and for being 

a member of the Doctorate Committee. Also, thank you very much for travelling all the way to 

Amsterdam for my public defence!

Prof. dr. Y.T. van der Schouw, beste Yvonne, jij hebt aan de basis gestaan van mijn wetenschappelijke 

carrière en het was dan ook fijn dat ik kon beginnen aan een promotieonderzoek waar jij mede 

co-promotor was. Ondanks dat je na anderhalf jaar aftrad als co-promotor bleef je erg betrokken 

bij mijn onderzoek. Als expert op de Prospect-EPIC studie heb je een waardevolle bijdrage geleverd 

aan mijn stukken. Veel dank voor je altijd snelle reactie op mijn vragen of stukken.

David Barker, thank you very much for your inspiration, enthusiasm and profound knowledge. 

Jan Barker, thank you very much for your delicious meals and cookies and your hospitality, which 

made our stay in Southampton unforgettable. Clive Osmond, thank you very much for sharing your 

statistical knowledge, even about projects where you were not involved. 

Dear co-authors, thank you very much for your contribution to my papers. Marcel Dijkgraaf, 

bedankt voor jouw onmisbare hulp bij de CBS-analyses! Rebecca Painter, dank voor je altijd 

kritische blik en je oog voor detail. Dankzij jouw input werden mijn stukken aanzienlijk beter. Pim 
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de Jong, bedankt voor het beoordelen van de CT-scans en je inhoudelijke feedback wat betreft 

longziekten.

Alle collega’s van de KEBB wil ik bedanken voor de ontzettend leuke tijd die ik gehad heb in 

Amsterdam! Een aantal wil ik graag in het bijzonder bedanken. 

Gré en Petra (ook al werk je er niet meer), jullie zijn als secretariaat het gezicht van de afdeling. 

Bedankt voor alle gezelligheid op de KEBB (de afdelings- en kerstuitjes en de borrels), het even 

bijkletsen en voor het meehelpen regelen van allerlei praktische zaken. Mariska en Esther 

bedankt voor jullie interesse en alle gezelligheid buiten werktijden. Teodora, dank voor je heerlijke 

rommeligheid en natuurlijk de fantastische Servische maaltijd! Veel dank aan Fleur (ook al ben je 

inmiddels ex-KEBBer) en Lotty voor alle gezelligheid met name buiten het promoveren om, zelfs 

ondanks die énorme ‘kloof’ tussen ons en het feit dat jullie tot de LM-club en ik tot de ELM-club 

behoor…

Ook veel dank aan alle collega’s van het Julius Centrum voor mijn leuke tijd in Utrecht! Ook hier wil 

ik een aantal collega’s in het bijzonder bedanken.

Coby en Henk, jullie zijn zowel letterlijk als figuurlijk het stralende middelpunt van het Julius 

Centrum, veel dank daarvoor. Ook dank voor alle hulp bij organisatorische zaken. Giene en Annina, 

veel dank voor het maken van alle afspraken met mijn ‘promotieteamleden’ en het regelen van de 

vele conference calls. Marjolein, bedankt voor de gezellige lunches en koffiepauzes, een welkome 

afleiding bij de afronding van mijn manuscript! Nanne, Floriaan, Nienke en Sanne, bedankt voor de 

fijne intervisiegroep die een goed vervolg heeft gekregen met onze borrels! Annemieke en Lenie, 

bedankt voor alle gezelligheid in Portland! Florianne, ook al werk je nu niet meer bij het Julius, 

bedankt voor de gezelligheid op het werk maar vooral ook daarbuiten.

Schrijfkamergenootjes van het Julius Centrum, Sanne, Mariëtte en Nanne bedankt voor jullie 

gezelschap. Ik heb een super leuke tijd (gehad) op kamertje 5.151! Sanne, bedankt voor alle 

motiverende woorden en ik wens je veel succes met het afronden van jouw promotie. Mariëtte, 

bedankt voor je computertechnische hulp, het nasturen van bestanden als ik weer eens niet het 

goede bestand bij me had als ik in Amsterdam zat, en het uitbreiden van mijn vocabulaire met 

een aantal Twentse woorden. Veel succes alvast met jouw verdediging! Nanne, nog maar net 

schrijfkamergenootjes maar nu al gezellig, dat belooft wat!
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Leuke-in-Utrecht-wonende-AMC’ers, Inge, Moniek, Katrien en Merel heel erg bedankt voor 

alle mental support! Jullie zijn fantastische collega’s en meer dan dat (Olivier-borrel-maatjes 

bijvoorbeeld?)! Fijn dat wij uren kunnen praten over alle leuke en minder leuke dingen van het 

promoveren, maar daarnaast ook de liefde voor Belgische biertjes delen! Het is fijn om een 

werkweek met jullie af te sluiten (of moet ik zeggen: het begin van het weekend in te luiden?). Ik 

hoop dat we deze borrels gaan voortzetten en nog veel meer leuke dingen gaan doen, ongeacht 

of ik nog AMC-er ben of niet!

(Oud-)Kamergenoten van de KEBB, Susanne, Inge en Marjolein, veel, heel veel dank! 

Lieve Susanne, ik heb een enorme bewondering voor jouw inhoudelijke kennis. Heel erg bedankt 

voor al je hulp en het wegwijs maken in de Hongerwinter data, zeker in de beginfase van mijn 

promotie (ook al was ik ‘wel erg jong’). Ik vind het fijn dat jij na onze verhuizing naar de Rode Luifel 

nog steeds mijn ‘kamergenoot’ bent (al is dat misschien niet helemaal het goede woord). Naast 

dat, ook heel erg bedankt voor alle gezelligheid buiten het werk! Ik hoop dat we onze etentjes en 

borrels blijven voortzetten. Lieve Inge, het was TOP met jou (om in jouw woorden te spreken)! 

Het was een goede keuze om jou als kamergenoot te kiezen. Er werd hard gewerkt, maar er bleef 

genoeg tijd over voor leuke dingen. In veel opzichten verschillen wij enorm (1 woord: chaos), 

maar ondanks dat zijn we goede vrienden geworden. We behoren nu zelfs tot de ELM-club! Onze 

etentjes, borrels en uitjes zijn altijd super gezellig en ik weet zeker dat we die gaan voortzetten! 

Ik wens je nog heel veel succes met jouw promotie, INGE.DOC ligt al klaar! Lieve Marjolein, ‘ons 

Marjo’, mijn promotie was niet half zo leuk geweest zonder jou. Als Hongerwinter-matties waren 

we een duo. In het begin nog een beetje onwennig door het leeftijdsverschil en mijn Brabantse 

accent waar jij al snel (laten we zeggen: mijn eerste werkweek!!) de draak mee stak met zinnen 

als: “Ik hoor weer Brabants gemompel in mijn linkeroor…”. Maar juist hierdoor klikt het zo goed 

tussen ons. Ik bewonder je nuchterheid en enorme doorzettingsvermogen. Ook veel dank voor 

alle gezelligheid buiten het werk. Ik vind onze etentjes super, met name als jij kookt! Daarnaast 

vind ik het een grote eer dat jij mijn schaduw-nimf bent! Ik wens je ontzettend veel succes met de 

afronding van jouw promotie en met je opleiding tot gynaecoloog. Zoals je zelf al zei op je laatste 

werkdag: je komt veel mensen tegen in je leven en sommige neem je mee en sommige niet. Marjo, 

bij deze: ik neem je mee! 

Om op je werk te kunnen presteren moet je daarbuiten ook gelukkig zijn.

Lieve familie, ooms, tantes, neven, nichten en aanhang. Jullie zijn met te veel om op te noemen (en 

het worden er alleen maar meer!). Veel dank voor alle leuke etentjes, borrels, uitjes, de jaarlijkse 
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neven- en nichten-stapavond, de jaarlijkse BBQ en wat al niet meer. Bedankt voor jullie interesse 

in mijn promotie, ondanks dat niet iedereen precies wist wat het inhield!

Lieve Helma, jou wil ik graag in het bijzonder bedanken! Dat mijn boekje er zo prachtig uit ziet heb 

ik volledig aan jou te danken. Het begon met een brainstormsessie over wat er op de kaft moest 

komen te staan, waarbij je al direct met de meest fantastische ideeën kwam. De uitvoering is, ik 

had het niet eens voor mogelijk gehouden, nog veel beter! Je hebt er ontzettend je best op gedaan 

en dat is te zien. Ik vind het super leuk dat je foto’s wil maken tijdens mijn verdediging en ik weet 

zeker dat die minstens zo mooi zullen worden. Heel veel dank hiervoor! Ook Els en Linda bedankt 

voor jullie bijdragen aan de brainstormsessie.

Lieve ‘Superfruitig’ vriendengroep, ondanks dat ik geen Betuwenaar ben, voel ik me toch erg thuis 

in jullie vriendengroep. Veel dank voor alle etentjes, borrels, huis- en themafeesten, stapavonden, 

de Nijmeegse zomerfeesten, het vriendenweekend in de Ardennen, het Frühshoppen met carnaval 

en de spelletjesavonden die op de één of andere manier altijd eindigen met de meest bizarre 

mixdrankjes... 

Lieve BMW-meiden, lieve Saskia, Hanneke, Inge, Anne, Ilse en Willemijn, sinds dag één van onze 

studie zijn we vriendinnen. En nu, na bijna 9 jaar is het nog steeds even gezellig. Het is fijn zulke 

goede vriendinnen te hebben waarmee ik ook inhoudelijk kan kletsen over mijn promotie. Ik geniet 

van onze etentjes, borrels, weekendjes weg en het samen carnavallen. Hanneke, Anne en Willemijn 

tof dat jullie ook aan het promoveren zijn. Veel succes daarmee en ik kijk uit naar jullie promoties! 

Hanneke, heel erg bedankt voor het lezen van mijn introductie en Engelse samenvatting.

Lieve Lisette, alweer bijna 9 jaar vriendinnen. Vijf jaar hebben we lief en leed gedeeld als 

huisgenoten en het was dan ook even wennen toen daar abrupt een einde aan kwam door mijn 

verhuizing naar Utrecht voor mijn promotie. Ik vind het erg jammer dat we elkaar minder zien 

dan voorheen, maar als we dan weer hebben afgesproken is het weer als vanouds gezellig! Dank 

daarvoor.

Lieve Boxtel-meiden, lieve Moniek, Anneke, Lieke, Hetty, Malou, Els en Dianne, al sinds de 

middelbare school (en Hetty, alweer bijna 20 jaar!) een hechte vriendinnengroep. We zijn heel 

verschillend en doen hele andere dingen, maar dat maakt het juist zo leuk! Het is fijn om te weten 

dat je vrienden hebt waar je altijd op kan bouwen. Veel dank voor jullie steun, vertrouwen en een 

luisterend oor als ik weer eens iets kwijt moest over mijn promotie. Ik geniet van onze etentjes, 

stapavonden, borrels, uitjes en weekendjes weg. Jullie zijn goud!
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Lieve Bert en Betty, Jody en Valerie. Het is fijn om zo’n gezellige schoonfamilie te hebben. Dank dat 

we altijd bij jullie terecht kunnen en voor de leuke vakanties. We gaan nog heel veel leuke dingen 

doen! Betty, ook veel dank voor de mooie kippen aan de muur!

Lieve opa en oma, ondanks het grote aantal kleinkinderen weten jullie altijd precies wie waar mee 

bezig is. Ik hoop dat jullie er bij kunnen zijn op deze speciale dag. Ik ben ontzettend blij met zo’n 

lieve opa en oma en ik hoop dat ik nog heel lang van jullie kan genieten!

Lieve Linda, lieve Moniek, lieve paranimfen. Lieve Moniek, al sinds de middelbare school zijn 

we vriendinnen. Toen je doorkreeg dat ik eigenlijk een soort boekje aan het schrijven was zei jij 

direct dat je het helemaal ging lezen, ondanks mijn waarschuwing dat het nou niet bepaald een 

romannetje is. Veel dank voor je niet aflatende interesse in mijn onderzoek en alle tips en adviezen. 

Geweldig dat je sinds kort zo dichtbij bent komen wonen! Lieve Linda, het is fijn om zo’n lieve zus 

te hebben! Je staat altijd voor iedereen klaar en bent onwijs attent. Als ik je moet omschrijven zeg 

ik altijd dat zo veel als we qua uiterlijk op elkaar lijken, we even zo veel verschillen qua karakter. 

We kunnen dan ook uren discussiëren over de meest kleine dingen. Ik ben ontzettend trots op wat 

je allemaal al hebt bereikt en ik zou je voor geen goud willen missen! Fijn dat jullie naast mij zullen 

staan op deze dag!!

Lieve papa en mama, jullie hebben me altijd het gevoel gegeven dat als ik iets wil ik het ook 

kan. Het feit dat ik zo ver ben gekomen heb ik grotendeels aan jullie te danken. Ontzettend veel 

dank voor het bieden van een fijne thuisbasis, onvoorwaardelijke liefde en steun, en een rotsvast 

vertrouwen in mijn kunnen. Jullie zijn heel erg belangrijk voor mij!

Lieve, lieve, lieve Paul. Jij bent mijn alles. Ik bewonder je om wie je bent. Veel dank voor je 

liefde, je steun, je luisterend oor, je adviezen, je enthousiasme en je vertrouwen in mij. Met je 

relativeringsvermogen, je humor en je lach is elke dag een feest. Ik geniet van alle momenten dat 

we samen zijn. Ik hou ontzettend veel van je en ik heb zin in onze toekomst samen!

Utrecht, februari/maart 2012




