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Het was een race tegen de klok de afgelopen maanden, maar het is gelukt, mijn boekje is 

af, wat een opluchting en heerlijk gevoel!

Mijn proefschrift was er alleen niet gekomen zonder de hulp van velen.

Prof. dr. B.W.J. Mol, beste Ben Willem, nog steeds ben ik je dankbaar dat je me de kans 

en het vertrouwen hebt gegeven om te starten als promovenda bij de afdeling Verloskunde 

& Gynaecologie van het AMC.  Ik kan me ons eerste gesprek nog goed herinneren, ik als 

eigenwijze co-assistente die wel onderzoek wilde gaan doen, maar dan toch ook graag in 

combinatie met klinische werkzaamheden. Jij hebt dit vervolgens voor mij geregeld en tot 

op de dag vandaag ben ik ervan overtuigd dat deze combinatie voor mijn ontwikkeling de 

beste is geweest. Ik bewonder je bevlogenheid en hoe je het toch altijd voor elkaar kreeg 

dat ik na een gesprek weer vol motivatie huiswaarts ging. Ik zal onze gesprekken missen, 

maar ik wens je een hele fijne tijd toe samen met je vrouw en dochter in Australië! 

Dr. B.C. Opmeer, beste Brent. Als projectleider ben je nauw betrokken geweest met mijn 

onderzoek. Met name de eerste jaren hebben we samen vele uren achter de computer 

doorgebracht en heb je me enorm op weg geholpen. Mijn onderzoek was niet het meest 

gemakkelijke, aangezien er nog niet veel onderzoek op dit gebied was verricht, maar ik ben 

trots op wat we uiteindelijk hebben bereikt. Dank dat je altijd laagdrempelig bereikbaar 

was en voor je altijd uitgebreide en punctuele feedback op mijn manuscripten.

Dr. A.G. van Wassenaer, beste Aleid. Vanaf het begin van mijn promotie ben jij bij mijn 

onderzoek betrokken geweest, maar halverwege ben je pas mijn co-promotor geworden 

en daar ben ik nog steeds erg blij mee. Dank voor al je input en kennis met betrekking 

tot de ontwikkeling van kinderen, het blijkt maar weer dat gynaecologen (in spe) daar 

toch maar zeer minimaal iets van af weten. Dankbaar ben ik ook voor je snelle feedback 

de laatste maanden, zelfs bij je thuis aan de Abcouse keukentafel, maar zonder deze hulp 

weet ik niet of ik het op tijd had afgekregen. 

De leden van de promotiecommissie: Prof. dr. J.A.M. van der Post, Prof. dr. J.H. Kok, 

Prof. dr. R.J.P.M. Scholten, Prof. dr. C.J. de Groot en Prof. dr. A.L. van Baar wil ik 

bedanken voor het beoordelen van het manuscript en het plaatsnemen in de commissie. I 

would like to thank Prof. dr. Z. Alfirevic for being here today. You are an experts in the 

field and it is a honour that you are one of my opponents. 

Verder wil ik Simone Buitendijk, Paula van Dommelen, Stef van Buuren, Sylvia 

van der Pal, Jack Bennebroek, Nienke Weisglas en alle andere leden van de POPS 

studiegroep bedanken voor hun hulp bij het ontwikkelen van de predictiemodellen en 

voor het beschikbaar stellen van de data. 
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Veel dank gaat ook uit naar de medeauteurs van de verschillende hoofdstukken. In het 

bijzonder wil ik Sabine Bakhuizen bedanken. Als wetenschappelijke stage student heb 

je toch maar mooi een publicatie voor elkaar gekregen en de tweede is onderweg. Ik 

vond het erg leuk om je te begeleiden en te zien hoe snel je kennis met betrekking tot 

onderzoek toenam.

Dank aan alle collega onderzoekers en assistenten van de afdeling Verloskunde & 

Gynaecologie van het AMC (jullie zijn met te veel om allemaal op te noemen!). Mede door 

jullie ervaar ik deze periode als zo leuk en leerzaam. Janneke, ik ben blij dat jij een deel 

van mijn onderzoek gaat voortzetten. Dank voor de prettige samenwerking tot op heden!

Vissenkommers! Lieve Floortje, Katrien, Jolande en Emily, wat heb ik het gezellig met 

jullie gehad op de kamer. Heerlijk was het om altijd even te kunnen spuien en mopperen 

als iets niet helemaal naar wens verliep, maar wat hebben we ook veel gelachen met 

elkaar en veel gezellige dingen gedaan. Ik hoop dat er nog veel gezellige etentjes in de 

toekomst zullen komen! 

Beste poli-medewerkers, verpleegkundigen, verloskundigen, gynaecologen en 

collega arts-assistenten in het ZMC. Dank voor het warme bad waarin ik terecht 

kwam in juli 2011. Ik had me geen betere omgeving kunnen wensen om de opleiding tot 

gynaecoloog te beginnen! Ik zal jullie missen! Beste Neriman, ik was je eerste AIOS nadat 

je opleidster was geworden in het ZMC. Dank voor je goede begeleiding. Niet alleen was 

je geïnteresseerd in mijn vak technische vaardigheden, maar ook in de mens achter de 

arts. Heel fijn hoe je de laatste maanden met me meedacht hoe ik opleiding, promotie en 

zwangerschap het beste kon combineren!

Haagse chica’s! Lieve Ardi en Annette, wat is het fijn om jullie als vriendinnetjes te 

hebben! Ar, je bent m’n oudste vriendinnetje, ik ken je al vanaf de peuterschool. Samen 

zijn we naar het Haganum gegaan en daarna hebben we Economie gestudeerd in A’dam 

(jij weliswaar een jaartje later) en hebben we 5 jaar samen in de Ruysdaelstraat gewoond. 

Vervolgens ben je voor een aantal jaren verhuisd naar Amerika, maar dat heeft onze 

vriendschap nooit veranderd. Ik weet dan ook zeker dat we elkaar nooit uit het oog zullen 

verliezen! Annet, ik ken je natuurlijk ook al vanuit Den Haag, maar onze vriendschap is pas 

echt gegroeid toen we gingen studeren in A’dam. Wat hebben we een leuke studenten tijd 

gehad, maar ik kijk ook erg uit naar de komende periode, gezellig op onze parttime dag 

met de kids op pad! Heel fijn om je momenteel zo happy te zien met Joris en Sebastiaan, 

alias “Basje” en je nieuwe baan in de VU en het Amstelland ziekenhuis. 

Lieve Stephanie & Roeland, wat ben ik blij met onze vriendschap! Steef, jou heb ik 

leren kennen toen ik ging studeren in Adam. Wat hebben we sindsdien veel leuke dingen 
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gedaan; wit biertjes drinkend in de zon op het terras, weekendjes Langweer en te veel 

vakanties om op te noemen. Roel, jou ken ik als één van de beste vriendjes van Steven, 

menig avondmaal hebben we met elkaar genuttigd toen je nog met Steven in De Pijp 

woonde. Nooit had ik echter kunnen dromen dat de koppel actie van Steven en mij aan 

onze eettafel november 2007 zo succesvol zou zijn. Blij word ik ervan jullie zo gelukkig te 

zien, ook samen met die prachtige dochters van jullie, Lieke en sinds kort Sabine. Ik hoop 

dat we nog veel mooie dingen met elkaar gaan beleven de komende jaren!

Lieve Vanessa, wij kennen elkaar ook sinds het moment dat we zijn gaan studeren in 

A’dam. Ik kijk er naar uit om je bruidsmeisje te zijn op je huwelijk, de dag na mijn promotie. 

Ik weet zeker dat het een prachtige dag wordt en dat je erg gelukkig zult worden met 

Otto!

De drie musketiers! Lieve Jooske en Lisette, jullie vriendschap is me dierbaar. Urenlang 

kunnen we allerlei medische dingen met elkaar bespreken, want dat krijg als je een 

neuroloog, chirurg en gynaecoloog in spe bij elkaar aan tafel zet, maar dat is allang niet meer 

het enige wat ons bindt. Lis, ik bewonder je tomeloze energie en doorzettingsvermogen, 

ik ken niemand die zo snel en met zoveel artikelen is gepromoveerd. Ook moet ik lachend 

terug denken aan onze stapavondjes tot diep in de nacht, jij altijd in voor een feestje, 

ook al moest je de volgende dag weer vroeg op. Joos, wat bijzonder dat we nu tegelijk 

zwanger zijn, jij 4 weekjes langer dan ik, heel leuk om deze bijzondere gebeurtenis zo 

close met iemand te kunnen delen. Ik hoop wel dat de weekendjes Goedereede met 

zijn 3-tjes (eventueel samen met de rest van de groeiende aanhang) een jaarlijkse traditie 

zullen blijven!

Lieve Bart & Regina, we zien elkaar niet heel vaak, maar als we elkaar zien dan doen we 

het meteen goed. Uitgebreide etentjes, weekendjes weg naar Brussel of recent Dublin, 

skiën in Ischgl of lekker relaxen in Ostra. Laten we dit vooral blijven doen!

Lieve Floortje, tegelijk zijn we begonnen als promovenda en ANIOS in het AMC. Niks 

is fijner om alles te kunnen delen met iemand die precies hetzelfde meemaakt. En wat 

hebben ook een leuke week in Londen gehad toen we de MRCOG cursus daar volgde. 

Knap vind ik het hoe je alles zo goed combineert; opleiding, promotieonderzoek en je 

zoontje Krijn. En ook nog altijd tijd voor een uitgebreid sociaal leven! Lieve Katrien, je 

was mijn onderzoeksbuddy en wat had ik zonder je gemoeten! Zo fijn dat ik altijd bij 

je terecht kon om even te brainstormen over mijn onderzoek. Maar daarnaast was het 

ook altijd super gezellig en ik kijk ernaar uit dat ik je weer vaker zal zien nu ik weer ga 

beginnen in het AMC. Vol vertrouwen ga ik mijn promotie tegemoet met jullie aan mijn 

zijde! Verwacht natuurlijk wel mooie jurkjes en bijpassende hippe hakken!
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Lieve schoonfamilie, Annelies & Maarten, Bart & Sandra en Tom & Anna. Dank voor 

alle leuke momenten die we met elkaar hebben meegemaakt. Ik hoop dat er nog vele 

zullen komen!

Annemieke en Lesley! Lief zusje, want dat zal je altijd blijven, ook al ben je maar 2 

jaartjes jonger. Naast dat je m’n zusje bent, ben je ook mijn beste vriendinnetje. Ik weet 

dat ik altijd bij je terecht kan in voor- en tegenspoed en dat is een heel fijn gevoel. En ik 

weet niet hoe je het voor elkaar hebt gekregen, maar het is je gelukt je prins op het witte 

paard te vinden die op dezelfde dag jarig is als ik, namelijk 18 januari, dat kan dus alleen 

maar een leuke en coole vent zijn (en dat is ook zo!). Dat jullie erg gelukkig zijn met elkaar 

is duidelijk. En zoals Miek het altijd zegt, I love you guys!

Lieve pap & mam, opa & oma in spe, wat bof ik met jullie! Buiten het feit dat ik een 

heerlijke jeugd heb gehad, ben ik jullie dankbaar voor jullie onvoorwaardelijke steun en 

liefde. Jullie hebben altijd achter me gestaan, ook toen ik besloot na 4 jaar Economie te 

hebben gestudeerd (omdat ik 4x was uitgeloot voor Geneeskunde), toch nog te beginnen 

aan Geneeskunde. En nog steeds staan jullie altijd voor me klaar als ik advies of hulp nodig 

heb. Ik hoop dat we nog vele mooie en bijzondere momenten met elkaar gaan meemaken 

in de toekomst! Ook in ons familiehuisje in Goedereede!

Last but not least, lieve Steef, wat maak je me gelukkig! Drie jaar geleden ben je begonnen 

met je eigen bedrijf en ik ben apetrots op wat je bereikt hebt met WEBR in zo’n korte 

tijd, het ondernemerschap is je echt op het lijf geschreven! Je bent mijn maatje en met 

niemand kan ik zo lachen of mezelf zijn. Ik geniet van ons leven samen, ons heerlijke huis 

in Abcoude, uitgebreide dinertjes met familie en vrienden aan onze keukentafel, onze 

prachtige vakanties, duiken met manta’s in Bali, zelf houtoven pizza’s bakken in Ostra, 

spelen met F&F en naar de Chinees in het dorp op vrijdagavond, kortom, te veel om op te 

noemen. Ik hou van je en ik kijk uit naar de toekomst!
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