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Dankwoord

Het boekje is klaar, wat een heerlijk idee! Dit proefschrift was er niet gekomen zonder de 
steun van velen. Ik wil een aantal mensen in het bijzonder bedanken. 

Mijn promotor Prof. dr. B.W.J. Mol, Ben Willem. Zes jaar geleden nam je mij aan 
na een gesprek van 10 minuten. Dit bliksemgesprek was tekenend voor de snelheid 
waarmee jij denkt en handelt. Zelf was ik af en toe wat minder snel, maar nu is het 
proefschrift af! Ik wil je bedanken voor de inspirerende samenwerking. Jouw bezieling 
voor wetenschappelijk onderzoek is groot en daardoor zeer motiverend. Door jouw 
scherpe blik, doorzettingsvermogen en het voor ogen houden van de big-picture heb je 
het wetenschappelijk onderzoek binnen de verloskunde en gynaecologie nationaal en 
internationaal naar een hoog niveau gebracht. Ik ben er trots op dat ik daar deel van 
heb mogen uitmaken!

Mijn promotor Prof. dr. G.H.A. Visser, Gerard. Wat meer op de achtergrond ben jij 
zeer belangrijk geweest voor het welslagen van deze promotie. Naast het ter beschikking 
stellen van de data die hebben gediend als basis voor enkele hoofdstukken van dit 
proefschrift, heb ik veel gehad aan jouw enorme kennis over diabetes en zwangerschap. 
Je goede adviezen zorgden ervoor dat het klinisch epidemiologisch onderzoek ook 
daadwerkelijk klinisch toepasbaar bleef. Bedankt daarvoor. 

Dr. B.C. Opmeer, Brent. Als co-promotor ben jij zeer nauw betrokken geweest bij het 
tot stand komen van dit proefschrift. Ik heb veel van je geleerd op het gebied van de 
klinische epidemiologie en statistiek. Ik ben je dankbaar voor je onmisbare hulp en 
geduld bij het analyseren van de data en het interpreteren van de analyses. Jouw snelle 
maar zeer punctuele correcties en adviezen in het laatste deel van het traject maakten 
het voor mij mogelijk om veel werk in een korte tijd te verzetten en zo het proefschrift af 
te maken. Heel veel dank daarvoor!

Dr. K.W.M. Bloemenkamp, Kitty, eigenlijk ben jij het die aan de basis staat van 
mijn loopbaan als onderzoeker. Door jouw enthousiaste begeleiding van mijn 
wetenschappelijke stage in 2005 kwam ik erachter dat onderzoek doen leuk kon zijn, ik 
had me geen betere en leukere stage kunnen wensen! Dankzij jou kwam ik in contact 
met Ben Willem, en kreeg ik de kans me verder te ontplooien binnen dit vakgebied. Ik 
ben je daar erg dankbaar voor! 

De leden van de promotiecommissie: Prof. dr. J.A.M van der Post, Prof. dr. H.P. 
Sauerwein, dr. I.M. Evers, dr. G. ter Riet en Prof. dr. A. Franx wil ik bedanken voor 
het beoordelen van het manuscript en het plaatsnemen in de commissie. I would like to 
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thank Professor B.E. Metzger for crossing the Atlantic and being here today. You are 
one of the leading experts in the field, and it is a great honor that you are one of my 
opponents.  

De mede auteurs van de verschillende artikelen wil ik bedanken voor hun bijdrage aan 
het onderzoek. Speciaal wil ik Drs. E.J.K. Zweers*, Dr. E. van Ballegooie*, Drs. 
H.G. ter Brugge en dr. H.W. de Valk bedanken voor hun input en het ter beschikking 
stellen van de data die de basis waren voor enkele hoofdstukken van dit proefschrift. 
Harold, ook bedankt voor je ideeën en hulp bij hoofdstuk 8. Verder Dr. I.M. Evers, Inge. 
Bedankt voor je bijdrage aan hoofdstuk 8 en 9, maar vooral voor je praktische kijk op 
dingen en voor de vrolijke noot in de soms zakelijke academische wereld! 

Het secretariaat AMC en in het bijzonder Marjan du Prie-Olthof wil ik bedanken 
voor de hulp bij de voorbereidingen voor deze promotie. Chris Bor bedankt voor het 
verzorgen van de lay-out van het proefschrift. Jana en Lex heel veel dank voor het 
ontwerpen van de prachtige kaft! Het is een supermooi boek geworden!
 
De gynaecologen en andere medewerkers van de afdeling verloskunde en gynaecologie 
van het Kennemer Gasthuis wil ik bedanken voor de goede sfeer waarin ik het eerste 
deel van mijn opleiding heb gevolgd, het was een leerzame en zeker ook een leuke 
tijd. Ik kijk er naar uit om voor het laatste deel van mijn opleiding weer bij jullie terug te 
komen!

Stafleden, fellows, verloskundigen, verpleging, doktersassistenten en secretariaat van het 
AMC bedankt voor de leerzame opleidingstijd. Ik prijs me gelukkig dat ik elke dag met 
zoveel ambitieuze en stimulerende mensen kan werken. 

Mijn collega arts-assistenten gynaecologie van het Kennemer en het AMC dank ik 
voor de mooie assistententijd die we samen hebben, zowel binnen het ziekenhuis als op 
borrels, feestjes en weekendjes weg. Ik ben ontzettend blij dat ik zulke fijne collega’s heb!  

Alle onderzoekers van het AMC (jullie zijn met veel teveel om op te noemen...) wil ik 
bedanken voor de mooie jaren! De hulp bij een statistisch probleem, de mogelijkheid 
om even te spuien (en vol goede moed weer verder te gaan), cursussen, congressen, 
borrels en gezelligheid waren vanzelfsprekend, maar van grote waarde! Dankzij jullie 
heb ik met plezier in dat veel te kleine hokje op H4 gezeten. 

Mijn paranimfen Arianne Lim en Menke Hazewinkel. Lieve Arianne, kritische 
alleskunner! In april 2006 begonnen we als arts onderzoeker op heel verschillende 
projecten op de afdeling verloskunde. Het was heerlijk een veelal gelijkgestemd 
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iemand te hebben waarmee ik lief en leed kon delen op onderzoeksgebied, maar ook 
daarbuiten. Even heel hard zeiken over iets, om er vervolgens keihard om te kunnen 
lachen heeft bij mij de motivatie er altijd in weten te houden. Lieve Ari, je bent een uniek 
persoon. Intelligent, ambitieus en eigenwijs. Ik ben blij dat jij vandaag naast mij staat!  
Lieve Menk, talentvolle duizendpoot! Twee jaar lang zaten we samen op 2 m2 met een 
kilometer aan mappen en twee loeiende computers. Ging super soepel, dat had ik met 
niemand anders volgehouden. Het was het fijn iemand (letterlijk) binnen handbereik te 
hebben die altijd klaar stond met waardevolle adviezen, wetenschappelijk of privé. Lieve 
Menk, ik bewonder je gedrevenheid en jouw talent voor het vak. Ik ben bij dat we nog 
dagelijks samenwerken in de kliniek en trots dat je mijn paranimf bent!

Er zijn veel mensen die niet betrokken zijn geweest bij mijn onderzoek, maar wel heel 
belangrijk zijn in mijn leven. Al mijn lieve vrienden en vriendinnen, jullie zijn er 
altijd! Voor leuke en soms ook minder leuke dingen. Jullie zorgen voor gezelligheid en 
ontspanning. Samen met jullie lachen, borrelen, dansen, eten en een goed gesprek op 
z’n tijd zorgt ervoor dat het leven leuk is. Ik prijs me gelukkig met zoveel lieve vrienden, 
dank daarvoor, ik zou jullie niet kunnen missen! 

Lieve Willem, Anneke en Maria. Wat bof ik met zo’n lieve, nuchtere en betrokken 
schoonfamilie. Bij jullie is alles vanzelfsprekend en onvoorwaardelijk. Bedankt dat jullie 
er altijd voor ons zijn!

Lieve Lennart en Ine. Mijn lieve kleine broertje en schoonzus. Ook al zien we elkaar 
misschien minder vaak dan we zouden willen, de momenten samen zijn gezellig en 
vooral relaxed. Ik vind het super om te zien hoe jullie het leven samen leven! Lieve Ine, 
thanks voor het vertrouwen in de sneeuw! Lieve Len, denk jij ook nog wel eens aan al 
die vriendinnetjes die jij vroeger voor mij maakte op de camping? Ik heb inmiddels veel 
van jouw sociale vaardigheden afgekeken en dat komt me elke dag van pas!  

Mijn lieve ouders. Door jullie onvoorwaardelijke steun en liefde heb ik de kans gehad 
om mezelf te ontwikkelen en te worden wie ik ben. Jullie hebben mij altijd het vertrouwen 
en de vrijheid gegeven om mijn eigen keuzes te maken, maar ook de zekerheid dat jullie 
er altijd voor me zijn. Mam, jij bent zonder twijfel de meest attente en zorgzame persoon 
die ik ooit zal leren kennen. Pap, jouw relativeringsvermogen is iets waar ik altijd op 
terug kan vallen, en je beroemde uitspraak “altijd rustig blijven” hoor ik regelmatig in 
mijn achterhoofd. Dank jullie wel voor het bijbrengen van heel veel goede dingen, en 
alles wat daardoor mogelijk is geworden! 

Lieve Norb, mijn allerliefste schat van de wereld en onvoorwaardelijke steun en 
toeverlaat! Wat ben ik blij en zielsgelukkig dat wij samen zijn! 
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