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  DANKWOORD  

Allereerst bedank ik alle vrouwen die belangeloos deelnamen aan de twee gerandomiseerde 
onderzoeken. Zonder hun medewerking en toestemming de medische gegevens over 
zwangerschap en bevalling te mogen gebruiken was dit proefschrift niet tot stand gekomen.

Mijn promotoren Hooggeleerde Prof. Dr. J.A.M. van der Post en Hooggeleerde prof. B.W.J. 
Mol 
Beste Joris, bedankt voor je vertrouwen en ondersteuning, je was altijd makkelijk 
aanspreekbaar voor mij en hebt mij alle kansen en vooral veel tijd gegund. Jij begreep dat ik 
het hele promotiegebeuren nogal afschrikwekkend vond en hebt me toegestaan zonder die 
stress boven mijn hoofd lekker onderzoek te doen. Nu is het toch zover de nietjes kunnen 
erdoor…..    
Beste Ben Willem, ik heb respect voor je enorme drive en overstijgend inzicht in processen 
en deskundigheid. Je hebt tevergeefs geprobeerd me nog wat op te voeden, af en toe wees 
je me op het hogere doel waar ik in details bleef steken. In eigenwijsheid lijken we wel wat 
op elkaar maar zoals je fijntjes opmerkte heb jij zeer vele malen meer Pubmed hits dan ik.   
Onze strijd over het artikel met de drukken heb jij natuurlijk gewonnen. 

De leden van de promotiecommissie:  prof. dr. D.F. Swaab, prof. dr. F. van der Veen, Prof. dr. 
E.K. Hutton, dr. E. de Miranda, prof. dr. C.J.M. de Groot en dr. S.V. Koenen wil ik bedanken 
voor hun tijd en moeite genomen voor het beoordelen van mijn proefschrift.

Alle medeauteurs dank ik voor hun grote of kleinere bijdrage of het nu aanleveren van 
inclusies of echt meeschrijven of analyseren van de data was. Met name bedank ik Dr (!) 
Corine Verhoeven die de data van het NEJM artikel onafhankelijk van mij analyseerde ter 
controle. 
Birgit van der Goes, ik ben blij met jou als paranimf naast me, zo heb je altijd actief 
meegedacht, geschreven en gelezen aan de stukken en de vragen waar ik mee zat. Op het 
moment dat ik de handdoek in de ring wilde gooien heb je het echt voor me opgenomen. Ik 
hoop het ooit eens voor je terug te kunnen doen. 
Karlijn van Halem, je dochter als paranimf, dat is toch wel heel bijzonder. Wat was het leuk 
samen wetenschappelijk onderzoek te doen, en wat ben ik trots op mijn kleine dokter! 
Frances Kellie, Therese Dowswell, Lynn Hampson, Sonja Henderson van de Cochrane 
Childbirth and Pregnancy group en Rene Spijker, librarian AMC voor het begeleiden van 
beide Cochrane reviews.
Kees Boer, Peter Ruimschotel en Lambert Zijp voor het kritisch reviewen en het verbeteren van 
mijn Nederlands-Engels; Marianne en Ronald Sanders voor het rode schoolmeesterpennetje 
in de Nederlandse samenvatting. 
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Chapter 2

Het team klinische verloskundigen van het AMC, ik bedank jullie voor de vriendschappelijke 
collegialiteit, de warme ondersteuning en de extra ruimte die ik toch vaak kreeg ondanks de 
drukke roosters. 
 
Verpleegkundigen, dokter cq afdelingsassistenten, arts assistenten, studenten, echoscopistes, 
polimedewerkers en artsen en iedereen die verder ongenoemd is, het Academisch Medisch 
Centrum is een tweede thuis geworden voor mij, als een dorp met veel bekende gezichten. Ik 
hoop dat het AMC zijn Eigen-Wijsheid lang mag behouden. 

Marian van Huis, jij hebt me destijds aangenomen in het AMC en zag veel eerder dan ik 
mijn mogelijkheden en stimuleerde mij verder te studeren. Het eerste auteurschap van het 
Dauwtrappen/Nachtbraken dwong jij voor mij af en daarmee legde je de eerste bouwsteen 
voor deze promotie. Zoals jij opkwam voor het team verloskundigen is ongekend, al was het 
maar het regelen van de parkeer privileges.

Familie en vriendinnen en vrienden, bedankt voor de belangstelling die er altijd was voor 
waar ik mee bezig was. 
Hans, ik bedank je voor de ruimte die je me altijd hebt gegeven om mezelf te ontwikkelen, 
verder te studeren ondanks het drukke gezin en de twee banen.
Mijn kinderen Karlijn, Gijs, Sjoerd en Cato, de grootste vreugde en trots in mijn leven, ieder 
van jullie heeft op eigen wijze  bijgedragen aan deze spannende dag. 
Peter, “never a dull moment”, goed dat je me af en toe afleidde en me liet spijbelen, jij 
voorkwam dat het me allemaal boven het hoofd groeide en bovendien organiseerde jij het 
feest, het wordt ongetwijfeld iets bijzonders net zoals jij enig bent in je soort!       
Tenslotte als laatste wil ik postuum mijn ouders bedanken, Steven Bakker en Anna de Visser 
voor een gelukkige jeugd. In het drukke dierenartsengezin legden zij met hun stimulerende 
liefdevolle opvoeding de basis voor doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, ambitie en 
eigenwijsheid. 
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