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Dankwoord 

Velen ben ik dankbaar voor hun steun en bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Allereerst wil ik alle vrouwen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek bedanken. Ik heb veel 

bewondering voor hun keuze om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek in de onzekere 

periode rondom hun zwangerschap. Zonder u was dit proefschrift er simpelweg niet geweest. 

Prof. dr. B.W.J. Mol, beste Ben Willem, als er bij jou thuis naast het tegeltje ‘Een dag niet gerandomiseerd, 

is een dag niet geleefd’ nog een tegeltje hangt dan staat daar ongetwijfeld het volgende op: ‘Oost, 

West, Beter, Best’. Het was een uitdaging om met iemand te werken die altijd vindt dat goed beter 

moet zijn en beter best. Door om op onmogelijke tijdstippen vanaf de andere kant van de wereld te 

bellen heb je de druk op de ketel gehouden. Ik realiseer me goed dat dit er allemaal niet was geweest 

zonder jou. Heel erg veel dank voor de mogelijkheden die jij me hebt geboden. Ik wens jullie heel veel 

geluk in Australië en ben blij dat de deur altijd open staat. Mocht je weer op een onmogelijk tijdstip 

bellen, dan neem ik vanaf nu alleen maar op voor een goede chirurgische mop. 

Dr. D.J. Bekedam, beste Dick, zelden heb ik iemand zo enthousiast over een cervix horen praten: “van 

een harde knol naar een zacht flubbertje”. Het idee om pessaria te onderzoeken kwam van jou. Dat 

zoiets weinig opwindends nog eens een hit zou worden, wie had dat ooit gedacht?  Jouw ‘revival’ in de 

wetenschap! Wat heb ik veel van je geleerd. Het hoogtepunt was wel de opening van de SMFM 2013 

in San Francisco. Achteraf gaf jij toe dat jij die nacht ook geen oog dicht had gedaan. Ik hoop dat je 

vannacht beter hebt geslapen. Ik wil je bedanken voor al je steun en vertrouwen. 

Dr. M.G. van Pampus, lieve Mariëlle, het is altijd een feest met jou! Toen ik als ANIOS in het OLVG 

werkte kwam jij daar als nieuwe gynaecoloog en dat bleek meteen een match! Veel dank voor alle 

tijd die jij in mij gestoken hebt. Jouw tomeloze inzet en bevlogenheid voor het consortium zijn in mijn 

ogen uniek. Ik hoop dat we in de toekomst nog vaak zullen afspreken voor een BBQ op jouw dakterras 

of een kookworkshop in jouw keuken en als ik dit jaar weer een kerstboom moet brengen hoor ik het 

wel…

Dr. E. Schuit, beste Ewoud, een periode lang was jij toch wel een van de belangrijkste mannen uit 

mijn leven. Jouw methodologische en statistische betrokkenheid heeft een groot aantal studies in dit 

boekje naar een hoger niveau getild. Veel dank voor de prettige samenwerking! 

Geachte leden van de leescommissie: Prof. dr. F.P.H.A. Vandenbussche, Prof.dr. J.H. van den Horn 

Prof. dr. D. Oepkes, Prof. dr. S.G. Oei, Dr. E. Pajkrt , en Dr. Dr. J.P.W.R. Roovers, hartelijk dank voor het 

kritisch beoordelen van dit proefschrift. 
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Beste Marjo, Monique, Lidewij, Josje, Maud en Maurice. “Een beller is sneller” en zo is dat. De eerste 

maandag van de maand was ons moment: de telefonische vergadering. En hoewel de maandagavond 

bij weinigen favoriet is, was het altijd gezellig om jullie te spreken. Dank voor de samenwerking! 

Het doen van klinisch onderzoek is niet mogelijk zonder hulp van anderen. Graag wil ik alle Research 

medewerkers bedanken: zoals jullie weten zou de ProTWIN trial zonder jullie niet mogelijk zijn geweest. 

Ook alle arts-assistenten, gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen van de ziekenhuizen 

die deel hebben genomen aan deze studie. Veel dank voor jullie inzet en prettige samenwerking. Het 

trialbureau onder de bezielende leiding van Maya en Cornelieke.  Heel veel dank voor al de hulp in 

deze eindspurt. Lieve Marjan, ik heb een aantal secretaresses van BW meegemaakt en kan wel stellen 

dat jij bovenaan in mijn favorieten staat!

Lieve collega-onderzoekers, jullie gezelschap heeft mijn promotietraject een stuk gezelliger gemaakt. 

Ik ben blij dat ik met een deel van jullie nog jaren door mag brengen tijdens onze opleiding in het 

cluster Amsterdam. 

Ik wil alle collega’s van de afdeling gynaecologie en verloskunde van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

bedanken voor de fantastische start van mijn loopbaan in dit vakgebied. Wat was het leerzaam en wat 

hebben we gelachen! Ik heb me altijd ontzettend gesteund gevoeld, zo ook tijdens mijn plotselinge 

BN’erschap als een van de ‘Jonge Dokters van het OLVG’.

Alle collega’s uit het Kennemer Gasthuis, dank voor een meer dan warm welkom. Wat fijn om weer in 

de kliniek te werken en wat leuk om dat in dit team te mogen doen. Het was een redelijke eindsprint 

en met jullie hulp kon ik zoveel mogelijk aan mijn proefschrift werken. Heel veel dank daarvoor. Ik kijk 

uit naar de komende tijd. 

Lieve vrienden en vriendinnen, heel veel dank voor jullie enthousiasme en betrokkenheid. Ik voel me 

bevoorrecht met zoveel fantastische en inspirerende mensen om me heen. Godzijdank ben ik door de 

moderne communicatiemiddelen niet verteerd achter de geraniums. De volgende whatsappgroepen 

weerhielden mij van wetenschappelijk isolement en wil ik daarom ontzettend bedanken: ‘the 

hangover’, ‘promovendi huilclub’ , ‘kickboksen’,  ‘room232’ , ‘11/11/11’, ‘fietsclub het ventieltje’,  

‘commissie 05-06’,  ‘Vaker VAAK’ en ‘vriendinnen’.  YOU NEVER WORK ALONE.

Lieve Ay May, heel veel dank voor het grafisch ontwerp van dit boekje en je flexibiliteit. Wat is het 

mooi geworden! 

Lieve Louise Korthals, helaas hebben we ons talent voor stijldansen niet verder kunnen ontplooien 

maar gelukkig zijn we allebei niet heel slecht terecht gekomen. Het is fantastisch als je debuut zo 

ontvangen wordt en je ook nog eens Neerlands Hoop 2013 wint!! Dank voor je creativiteit en inspiratie!  
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Lieve Mar, het kan geen toeval zijn dat onze levens zo parallel lopen!! Als peuters voorzichtig fietsend 

over de stoep, de zelfde middelbare school, allebei ingeloot voor geneeskunde aan de UvA, een brakkig 

commissiejaar samen en ook nog eens huisgenoten op de Nieuwe Herengracht. Het leek even alsof 

onze wegen scheidden maar dat bleek loos alarm toen we samen in het KG terecht kwamen voor onze 

opleidingen. Het is voor mij een verademing dat jij eerder klaar bent met je opleiding tot radioloog, 

dan weet ik tenminste waar ik later kom te werken.. Ik heb bewondering voor jouw organisatorisch 

talent en je nuchtere Noord-Hollandse blik. Heel veel dank voor al je hulp en het feit dat je vandaag 

naast mij wilt staan.

Lieve familie, ik heb niet voor niets dit boekje aan jullie opgedragen. Alles is familie: wat ben ik gek 

op jullie!! Lieve Ca, wat ben je toch een talentvolle duizendpoot! Jouw energie is niet bij te benen! 

Ik word al moe als ik denk aan alle dingen die jij vol enthousiasme doet! Je staat altijd voor alles en 

iedereen klaar. Er is ook nog eens niemand zo attent als jij. Ik voel me vereerd dat je vandaag naast 

mij wilt staan. Lieve Rob, wat heb jij een enorm doorzettingsvermogen en ga je doelgericht te werk. 

Daar kunnen wij nog wat van leren. Het hebben van vier moeders heeft ook zo z’n voordelen. Ik ben 

trots op je! Lieve Suus, lief ratje, wat is het toch fijn om iemand met dezelfde humor te hebben. Ook 

al liggen al je tanden op straat, er kan altijd nog wel een goede grap vanaf. Vanaf nu kom ik elke week 

een gehaktbal bij je eten! Ik ben zo blij dat jullie allemaal in Amsterdam wonen. 

Lieve Ro en Wimpie, de aanhang heb je niet voor het kiezen maar als dat wel zo was dan waren 

jullie dat zeker geworden. Het kan dan ook bijna niet anders dan dat een duizendpoot een andere 

alleskunner vindt, en een grapjas een andere lolbroek. Dank dat jullie zo’n leuke aanvulling zijn van 

ons gezin! 

Allerliefste mama, veel dank voor je onvoorwaardelijke steun en vertrouwen. Ik ben heel erg dankbaar 

voor de basis van een hecht en liefdevol gezin die jij hebt gelegd. Het is ongelofelijk dat jij (nog steeds) 

dag en nacht voor ons allemaal klaar staat. Als ik het door alle drukte even niet meer zag zitten dan 

hoefde ik maar te bellen en was alles weer gerelativeerd: “Kalmte kan je redden”. Als ik maar een 

beetje op jou lijk ben ik al meer dan tevreden. Lieve pap, door mij al vroeg mee te nemen naar het 

ziekenhuis is de liefde voor het vak ontstaan. De adviezen en tips die jij me geeft zijn erg waardevol. 

Veel dank voor de mogelijkheden die jullie mij hebben gegeven.

Lieve Tjeerd, ik ben heel erg blij dat ik op het laatste moment besloot om toch naar de maandelijkse 

VAAK borrel te gaan. Waar zoiets allemaal wel niet goed voor kan zijn. Dank voor je begrip en steun! 

Het is gelukt! Ik kan niet wachten op de dingen die we allemaal samen gaan doen.. 


