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Dankwoord

Prof. Dr. B.W.J. Mol, Ben Willem. Het is voor ons beiden op zijn zachtst gezegd geen 
gemakkelijke tijd geweest, maar wat was het leerzaam.  Ik heb mee mogen maken wat je 
de afgelopen jaren allemaal op nationaal en internationaal niveau bereikt hebt en heb 
veel respect voor je werklust en doorzettingsvermogen. Vergeet niet om af en toe even 
rond te kijken en te genieten.

Prof. Dr. H.W. Bruinse, Hein. Hoewel ik tijdens mijn wetenschappelijke stage in het 
UMCU al had bewezen enigszins eigenwijs te zijn, heb je me toch aangenomen als 
promovendus. Mijn verhuizing naar het AMC zorgde ervoor dat we elkaar wat minder 
zagen, maar je was er altijd als ik advies of bijsturing nodig had.

De leden van de promotiecommissie: Prof. Dr. F. van der Veen, Prof. Dr. J.H. van den 
Horn-Kok, Prof. Dr. F.P.H.A. Vandenbussche, Dr. J.B. Derks, Dr. M. Heres en Prof.Dr. 
J.E. Norman van dank ik voor het kritisch beoordelen van het manuscript en voor de 
mogelijkheid om dit proefschrift ten overstaan van hen te verdedigen.

Speciale dank gaat uit naar alle vrouwen die geheel belangeloos hebben deelgenomen 
aan de Amphia-studie en naar alle gynaecologen, arts-assistenten en verloskundigen 
die hen gemotiveerd hebben om deel te nemen.

Research medewerkers: zoals jullie weten zou de Amphia-studie zonder jullie niet 
mogelijk zijn geweest. Veel dank voor jullie inzet en de plezierige samenwerking.
Medewerkers van het Trialbureau: als epicentrum van het consortium houden jullie het 
draaiende, jullie doen geweldig werk. 
Consortium-onderzoekers van het eerste uur: Corine, Kim, Michelle en David. Wat begon 
als een bescheiden groepje van vijf obstetrische arts-onderzoekers is nu uitgegroeid tot 
een enorm landelijk netwerk. Ik denk dat we best een beetje trots mogen zijn op de basis 
die ook wij hiervoor gelegd hebben.

Veel dank gaat uit naar alle mede-auteurs van de manuscripten en naar de studenten 
die inspanningen hebben geleverd voor de verschillende onderzoeken.

Collega-onderzoekers in het AMC: Menke, Elisabeth, Anna, Wouter, Stef, Norah, 
Emmy,  Alexandra, Melanie, Laura, Esther, Liesbeth, Inge, Moniek, Karlijn, Femke, Jiska, 
Margreet en Floortje. In het cubicle-doolhof dat H4Noord heette stond er altijd wel 
ergens een deur open waar even gekletst, gelachen of geklaagd kon worden. Ik denk 
met veel plezier terug aan alle gezellige lunches, borrels en etentjes.
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AMC collega’s: assistenten, fellows, staf, verloskundigen en verpleegkundigen. Het AMC 
is een bijzondere plek om te werken en voelt voor mij toch een beetje als de thuisbasis. 
Ik heb er een ontzettend leuke tijd gehad en enorm veel geleerd.

SLAZ collega’s: het is fijn om weer terug te zijn. Ik kan me geen betere plek voorstellen 
om het laatste zetje in de richting van het gynaecoloogschap te krijgen.

Lieve vrienden en vriendinnen, ik vrees dat ik jullie enigszins verwaarloosd heb… Dank 
voor alle begrip en interesse die jullie de afgelopen jaren getoond hebben. Ik beloof 
beterschap!

Lieve Marsha, hoewel we op heel verschillende onderwerpen promoveren, ben jij toch 
altijd een beetje mijn onderzoeksmaatje geweest. Op 1 april 2006 begonnen onze 
onderzoekscarrières in het AMC en ik zou niet weten hoe ik het zonder jouw steun 
had moeten redden. Mijn promotie zou niet compleet zijn als jij op de dag van de 
verdediging niet naast me zou staan!

Lieve Jessica, Mark en Karen. Wat is het toch fijn om te weten dat er nog drie 
mensen op deze wereld rondlopen met dezelfde humor, vreemde karaktertrekjes en 
gedachtekronkels. Als we bij elkaar zijn voelt het altijd weer even als thuiskomen, en 
onze reis door Australië was natuurlijk een onvergetelijk hoogtepunt. Kaar, ik ben blij dat 
je tijdens mijn promotie naast me staat.
Lieve Pascal, Henrike en Matthijs. Het is niet makkelijk om met een Lim te leven, maar 
jullie houden je goed staande. Jullie zijn met recht een verlengstuk van de familie; ik 
weet ook dat ik altijd bij jullie terecht kan.
Lieve Stijn, Trestan, Louise, Olivier, Annika, Olivier, Coltrane en Skylar. Ik draag de titel 
‘Tante’ met trots, of daar nou Aya, Arie of Ali achter komt. Wat heerlijk dat jullie er zijn!

Lieve pap en mam. Van twee hardwerkende mensen heb ik geleerd dat er meer  in het 
leven is dan werken alleen. En dat niets vanzelfsprekend is. Bedankt voor alle vrijheid en 
het vertrouwen dat jullie me hebben gegeven.
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