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Wereldwijd bevallen er rond de 130 miljoen vrouwen per jaar. Eén op de 9 kinderen 
wordt te vroeg geboren. Dit zijn 15 miljoen kinderen per jaar. Jaarlijks overlijden 
1 miljoen kinderen aan de gevolgen van vroeggeboorte. Veel van de kinderen 
die het overleven wacht een leven met gebreken en handicaps. Preventie van 
vroeggeboorte is een belangrijk onderdeel van de millennium ontwikkelingsdoelen 
van de WHO om de sterfte onder kinderen terug te dringen en de gezondheid 
van moeders te verbeteren. Er is niet alleen sprake van een verhoogd risico op 
mortaliteit bij kinderen, ook de gezondheid van te vroeg geboren kinderen is vaak 
aangedaan, zo is er sprake van een verhoogd risico op ontwikkelingsstoornissen, 
neurologische afwijkingen en chronisch ziekten. De relatie tussen vroeggeboorte 
en slechte gezondheidsuitkomsten is omgekeerd evenredig, hoe vroeger een kind 
geboren wordt, hoe hoger het risico. Bij kinderen die geboren zijn voor de 30ste 
zwangerschapsweek is slechts 25% helemaal gezond. Behalve de ernstige gevolgen 
voor de gezondheid van de kinderen is vroeggeboorte ook van grote invloed 
op de ouders gezien alle gevolgen die het met zich meebrengt, daarnaast heeft 
vroeggeboorte indirect grote invloed op de maatschappij gezien de hoge kosten die 
met vroeggeboorte gepaard gaan. Hieronder vallen niet alleen de directe medische 
kosten van zorg rondom de bevalling, maar ook de kosten voor de lange termijn 
omdat deze kinderen vaak extra zorg nodig hebben. Voor de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk worden deze kosten jaarlijks op miljarden geschat. Het is 
dus van groot belang om de vroeggeboorte te voorkomen om hiermee gevolgen 
ervan te laten verminderen. 

De exacte oorzaak van vroeggeboorte is nog niet bekend. Er wordt verondersteld 
dat er verschillende oorzaken zijn die middels verschillende mechanismen leiden 
tot een vroeggeboorte. Hierbij spelen onder andere genetische factoren, het 
immuunsysteem, de cervixlengte en placenta een belangrijke rol. Er zijn in de loop 
van de tijd meerdere risicofactoren ontdekt die het risico op vroeggeboorte kunnen 
vergroten bijvoorbeeld; vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst, roken, te hoge of 
lage body mass index (BMI), een eerdere vroeggeboorte, een verkorte cervixlengte 
of meerlingzwangerschap.

De fase waarin de zwangere geen klachten heeft die kunnen duiden op een 
aanstaande bevalling beschouwen we als de asymptomatische fase. Op het moment 
dat een zwangere voor de 37ste zwangerschapsweek wel klachten ervaart die 
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kunnen passen bij een bevalling bevindt zij zich in de symptomatische fase (dreigende 
vroeggeboorte). In 9% van alle zwangerschappen treedt een symptomatische fase 
op, slechts een klein deel (10%) van de zwangeren met een dreigende vroeggeboorte 
bevalt daadwerkelijk binnen 7 dagen. Het risico op vroeggeboorte blijft in deze 
groep vrouwen het resterende deel van de zwangerschap wel verhoogd. 

De hoekstenen voor adequate preventie van vroeggeboorte zijn juiste identificatie 
(diagnose en predictie) en effectieve behandelingen voor vrouwen met een 
verhoogd risico op vroeggeboorte enerzijds en geruststelling voor vrouwen met 
een laag risico anderzijds. Vanwege de diversiteit in onderliggende mechanismen 
zijn preventie en behandeling van vroeggeboorte een grote uitdaging, dit geldt 
zowel voor de klinische praktijk als voor het wetenschappelijk onderzoek. Om de 
doelstellingen van de WHO te halen is verdere verbetering van identificatie en 
behandeling van vrouwen met een verhoogd risico op vroeggeboorte noodzakelijk.
Het uiteindelijke doel van dit proefschrift is om de preventie van vroeggeboorte 
te verbeteren. De focus binnen dit proefschrift is tweeledig. Enerzijds om de 
identificatie van vrouwen met een verhoogd risico te verbeteren, anderzijds ook 
het verbeteren van behandelingen voor vrouwen met een verhoogd risico op 
vroeggeboorte. 

Verbeteren identificatie 

De lengte van de cervix (baarmoedermond) en foetaal fibronectine zijn twee 
klinische parameters die in de praktijk veel gebruikt worden om een risicoschatting 
voor de kans op vroeggeboorte te maken. Deze twee testen worden in zowel 
asymptomatische als symptomatische vrouwen toegepast en kunnen zelfstandig 
of gecombineerd met elkaar gebruikt worden. De relatie tussen het risico op 
vroeggeboorte en de lengte van de cervix dan wel de aanwezigheid van het 
foetaal fibronectine is al tientallen jaren bekend. De cervixlengte wordt gemeten 
door middel van transvaginale echoscopie. Voorafgaand aan de bevalling treedt 
verkorting van de cervixlengte op. De relatie tussen cervixlengte en het risico op 
vroeggeboorte is omgekeerd evenredig, waarbij een verkorting van de cervixlengte 
is geassocieerd met een verhoogd risico op vroeggeboorte. 

Foetaal fibronectine is een eiwit dat specifiek wordt gevonden in zwangerschaps-
weefsel zoals vruchtwater, placenta en de verbinding tussen chorion en decidua 
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(verbinding tussen vliezen en baarmoeder). Normaliter is tussen 22 en 35 weken 
zwangerschapsduur het foetaal fibronectine niet detecteerbaar, maar bij mogelijke 
schade tussen de verbinding en van chorion en decidua kan foetaal fibronectine 
vrijkomen. Dit kan vervolgens worden gedetecteerd in het cervixslijm, waarbij 
de aanwezigheid van foetaal fibronectine het risico op vroeggeboorte vergroot. 
Ondanks dat beide testen in de klinische praktijk veelvuldig gebruikt worden zijn er 
aspecten die de toepasbaarheid en validiteit van deze testen beïnvloeden. Met dit 
proefschrift hebben we een aantal van deze aspecten willen onderzoeken.

Ondanks dat relatie tussen cervixlengte en vroeggeboorte al lange tijd bekend is, is er 
weinig inzicht in de mechanismen die leiden tot een verkorting van de cervixlengte. 
Inzicht krijgen in het mechanisme van verkorting van de cervixlengte is van belang 
omdat het meer informatie oplevert over de etiologie van vroeggeboorte en het 
helpt om in de toekomst vrouwen te identificeren met een verhoogde kans op een 
verkorte cervixlengte en daarmee een hoger risico op vroeggeboorte. In hoofdstuk 2 
hebben we bij 1447 vrouwen met een tweelingzwangerschap onderzocht welke 
factoren een associatie hadden met de lengte van de cervix. De factoren zijn 
geassocieerd met vroeggeboorte of kunnen op een plausibele manier de lengte 
van de cervix beïnvloeden. Hierbij vonden we dat vrouwen die zwanger werden 
na vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI) een kortere cervixlengte hebben ten 
opzichte van vrouwen die op natuurlijke wijze zwanger werden (-1.42 millimeter 
(mm), 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) -2.6 tot -0.25). We weten dat bij vrouwen 
die zwanger zijn na vruchtbaarheidsbehandelingen het risico op vroeggeboorte 
verhoogd is en dat bij deze behandelingen de cervix gemanipuleerd wordt. Mogelijk 
ontstaat het verhoogde risico op vroeggeboorte deels op basis van deze manipulatie 
waardoor de cervixlengte verkort. Dit wordt ondersteund doordat is aangetoond 
het verrichten van een curettage het risico op vroeggeboorte vergroot. Daarnaast 
vonden we dat multipara vrouwen met een eerdere à terme bevalling een langere 
cervixlengte hadden ten opzichte van nullipara vrouwen (+1.32 mm, 95% BI 0.25 tot 
2.39). Ook van nullipara vrouwen weten we dat het risico op vroeggeboorte groter 
ten opzichte van multipara vrouwen die eerder à terme bevallen. Deze resultaten 
bieden de mogelijkheid om in de toekomst specifieke groepen te selecteren voor 
cervixlengte screening. 
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De cervixlengte wordt gemeten door middel van transvaginale echoscopie. 
Deze meting moet betrouwbaar zijn omdat je vrouwen met een laag risico op 
vroeggeboorte gerust wil stellen en aan de andere kant heeft het consequenties 
voor het vervolg van de zwangerschap bij vrouwen met een verkorte cervixlengte. 
In de huidige praktijk wordt de cervixlengtemeting eenmalig verricht. Verificatie 
van deze meting kan de nauwkeurigheid mogelijk vergroten. In hoofdstuk 3 hebben 
we een heranalyse gedaan van een landelijke cohortstudie waarbij er gescreend 
werd op verkorte cervixlengte (≤ 30 mm). Indien vrouwen een verkorte cervixlengte 
hadden werd een tweede meting aangeboden ter verificatie. In deze studie is bij 
12358 vrouwen de cervixlengte gemeten, waarvan 221 (2%) vrouwen een verkorte 
cervixlengte hadden. In 167 van de vrouwen met een verkorte cervixlengte is de 
tweede meting ter verificatie uitgevoerd. Vierentachtig (38%) vrouwen hadden een 
positieve verificatie (≤ 30mm), 83 (38%) hadden een negatieve verificatie (> 30mm) 
en bij 54 (24%) was de verificatie niet uitgevoerd. Het risico op vroeggeboorte was 
in alle drie de groepen verhoogd met odds ratio’s (ORs) van respectievelijk; OR 5.2 
(95% BI 3.0 tot 9.2), OR 3.1 (95% BI 1.5 tot 6.2), OR 2.5 (95% BI 0.97 tot 6.2) voor 
vrouwen met een positieve, negatieve of geen verificatie meting. Het risico op 
vroeggeboorte op basis van de eerste meting (≤ 30mm) was OR 3.7 (95% BI 2.5 to 
5.6). Dit is het eerste onderzoek dat vroeggeboorte als uitkomst heeft gebruikt om 
de meerwaarde van verificatie meting te onderzoeken. Op basis van deze resultaten 
hebben we geconcludeerd dat een tweede meting ter verificatie van een verkorte 
cervixlengte niet zinvol is en dat een enkele cervixlengtemeting volstaat. 

In de huidige literatuur worden verschillende afkappunten voor een verkorte 
cervixlengte gedefinieerd. Deze afkappunten variëren tussen 15 en 35 mm. 
Het bestaan van deze variatie benadrukt de noodzaak tot standaardisatie om 
de toepasbaarheid te vergroten en vergelijkingen met andere studies mogelijk 
te maken. Hoofdstuk 4 is een exploratieve studie waarbij we de verdelingen 
van cervixlengtes in verschillende Europese landen (Denemarken, Nederland, 
Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk) hebben vergeleken met individuele 
patiënten data (IPD). Daarnaast hebben we de relatie tussen cervixlengte en 
vroeggeboorte in de verschillende landen onderzocht, waarbij de cervixlengte 
hebben gestandaardiseerd op basis van percentielen. Cervixlengte hebben we 
zowel continu als dichotoom onderzocht, waarbij we het eerste kwartiel (p25) als 
afkappunt voor een verkorte cervixlengte hebben gekozen. We hebben in totaal 
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2026 vrouwen met een tweeling zwangerschap onderzocht. De verdelingen van 
cervixlengte waren verschillend voor alle landen (analysis of variance (ANOVA), 
p=<0,001). De afkappunten voor het eerste kwartiel waren 34, 38, 32, 36 en 29 mm 
voor respectievelijk Denemarken, Nederland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk. In alle landen was cervixlengte geassocieerd met vroeggeboorte. Na 
standaardisatie was deze associatie consistent in voor landen. Eerdere onderzoeken 
hebben nog niet eerder gekeken naar standaardisatie van cervixlengte, er is wel 
bekend dat de afkappunten in de literatuur in individuele populaties een ander 
percentiel vertegenwoordigen. Het standaardiseren van cervixlengte is mogelijk de 
oplossing voor het uniform definiëren van een verkorte cervixlengte. 

Er bestaan zorgen dat externe factoren, zoals transvaginale echoscopie, vaginaal 
toucher, vaginaal bloedverlies en gemeenschap voorafgaand aan afname de 
betrouwbaarheid van foetaal fibronectine beïnvloeden omdat dit mogelijk resulteert 
in iatrogeen vrijkomen van foetaal fibronectine. Daarnaast is wordt ook geadviseerd 
om glijmiddel, zeep en desinfectans te vermijden. Al deze facturen zouden kunnen 
leiden tot fout positieve, fout negatieve of ongeldige uitslagen. Echter in de 
klinische praktijk is het niet altijd mogelijk om deze factoren te vermijden of zijn zij 
bij afname bekend. Het is daarom van belang om te weten hoe de robuustheid van 
foetaal fibronectine in de klinische praktijk is. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht 
hoe deze externe factoren het risico op fout positieve, fout negatieve of ongeldige 
beïnvloeden. We onderzochten 708 waarvan 237 (33%) vrouwen een fout positieve 
uitslag hadden. Geen van de factoren was fout positieve, fout negatieve of ongeldige 
uitslagen. Vaginaal bloedverlies verhoogde het risico op een positieve uitslag, maar 
verlaagde wel het risico op een fout positieve uitslag. Tien (1%) vrouwen hadden 
een fout negatieve uitslag. Eenentwintig (3%) uitslagen waren ongeldig, waarbij 
alleen vaginaal bloedverlies was geassocieerd met een verhoogd risico hierop. 
Op basis van deze studie steunen we de aanbeveling dat foetaal fibronectine niet 
afgenomen moet worden bij vrouwen met vaginaal bloedverlies omdat een juiste 
interpretatie van de uitslag beïnvloed wordt. In andere situaties (transvaginale 
echoscopie, vaginaal toucher) is foetaal fibronectine betrouwbaar. 

Gecombineerd gebruik van cervixlengte en foetaal fibronectine wordt veelvuldig 
gebruikt om het korte termijn risico (binnen 48 uur of 14 dagen) op vroeggeboorte 
te voorspellen bij vrouwen met een dreigende vroeggeboorte. Een groot deel (90%) 
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van deze vrouwen bevalt niet bij de eerste episode van dreigende vroeggeboorte en is 
na zeven dagen nog zwanger, maar houdt wel een verhoogd risico op vroeggeboorte 
(50%) gedurende het vervolg van de zwangerschap. Daarom is het ook van klinisch 
belang om de lange termijn predictie van cervixlengte en foetaal fibronectine te 
onderzoeken in vrouwen die niet bevallen na een dreigende vroeggeboorte. In 
hoofdstuk 6 onderzochten we de voorspellende waarden cervixlengte gecombineerd 
met foetaal fibronectine bij vrouwen met een dreigende vroeggeboorte die na 7 
dagen niet bevallen waren. Deze studie vond dat het risico op vroeggeboorte tussen 
7 en 14 dagen significant hoger was voor vrouwen met een cervixlengte korter dan 
15 mm (< 15) hazard ratio (HR) 22.3 (95% BI 2.6 tot 191) of een cervixlengte tussen 
de 15 en 30 mm (≥ 15 tot < 30) met een positieve foetaal fibronectine HR 14 (95% BI 
1.8 tot 118) in vergelijking met vrouwen met een cervixlengte van 30 mm (≥ 30) of 
langer. Voor spontane vroeggeboorte voor 34 weken was het risico verhoogd voor 
vrouwen met een cervixlengte korter dan 15 mm (< 15) of cervixlengte tussen de 
15 en 30 mm (≥ 15 tot < 30) ongeachte de foetaal fibronectine uitslag in vergelijking 
met vrouwen met een cervixlengte van 30 mm of langer. Dus cervixlengte en foetaal 
fibronectine kunnen ook gebruikt worden voor lange termijn risicostratificatie bij 
vrouwen met dreigende vroeggeboorte, waarbij voornamelijk vrouwen met een 
laag risico op vroeggeboorte geïdentificeerd kunnen worden.

Verbeteren behandeling

Behalve betrouwbare identificatie van vrouwen met een verhoogd risico op 
vroeggeboorte zijn effectieve behandelingen nodig om de incidentie van 
vroeggeboorte te reduceren. Verschillende behandelingen (corticosteroïden, 
magnesiumsulfaat, progesteron, pessarium, cerclage en tocolyse) ter preventie 
van vroeggeboorte of het reduceren van de gevolgen van vroeggeboorte zijn 
beschikbaar en de keuze hiervoor is afhankelijk van de geselecteerde risicogroep. 
In dit proefschrift ligt de focus op de evaluatie van twee behandelingen bij een 
specifieke groep vrouwen met een verhoogd risico op vroeggeboorte, namelijk 
vrouwen die niet zijn bevallen na een dreigende vroeggeboorte. Van deze vrouwen 
weten we dat het risico op een vroeggeboorte in het vervolg van de zwangerschap 
sterk verhoogd is en op dit moment is er voor deze vrouwen nog geen effectieve 
behandeling beschikbaar om het risico op vroeggeboorte te reduceren. 
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Progesteron wordt toegediend als capsule welke dagelijks vaginaal ingebracht 
wordt, of als intramusculaire injectie welke wekelijks toegediend wordt. Beide 
vormen van progesteron zijn uitgebreid onderzocht en hebben in verschillende 
risicogroepen een behandeleffect laten zien, bijvoorbeeld bij asymptomatische 
vrouwen met een eenlingzwangerschap en een eerdere vroeggeboorte of 
een verkorte cervixlengte. Een nadeel van progesteron is de heterogeniteit in 
behandeleffect, dit is niet alleen gerelateerd aan de geselecteerde risicogroep 
maar ook aan de toedieningsvorm van progesteron. Onderzoek naar het gebruik 
van progesteron bij vrouwen die niet zijn bevallen na een dreigende vroeggeboorte 
is niet eenduidig en de grootste gerandomiseerde studie (RCT) naar gebruik van 
vaginaal progesteron bij deze vrouwen suggereerde zelfs een mogelijk verhoogd 
risico op vroeggeboorte bij vrouwen die progesteron kregen. In hoofdstuk 7 
hebben we deze studie opnieuw geanalyseerd met als doel om verschillen tussen 
vrouwen met dreigende vroeggeboorte te onderzoeken en om te verschillen in 
behandeleffect van progesteron te evalueren. De originele RCT is uitgevoerd in 
Argentinië en Zwitserland. Wij vonden patiëntkarakteristieken van vrouwen met 
een dreigende vroeggeboorte in beide landen verschillend waren, en dat het risico 
op vroeggeboorte in Argentinië hoger was in vergelijking tot Zwitserland. Het 
gebruik van progesteron had in Argentinië geen effect op risico op vroeggeboorte. 
In Zwitserland vonden we dat progesteron het risico op vroeggeboorte mogelijk 
vergrootte. Op basis van deze resultaten concludeerden we dat verschillen in 
behandeleffect ontstaan door verschillen in patiëntkarakteristieken die het a priori 
risico op vroeggeboorte beïnvloeden. Daarnaast vonden we dat bij een bepaalde 
groep vrouwen met een dreigende vroeggeboorte progesteron mogelijk het risico 
op vroeggeboorte kan vergroten. 

Een andere beschikbare behandeling die mogelijk uitkomst biedt is het pessarium, 
dit is een flexibele ring die om de cervix geplaatst wordt. Bij asymptomatische 
vrouwen met een eenling- of een tweelingzwangerschap en een verkorte 
cervixlengte is behandeling met het pessarium effectief gebleken. Echter bij 
vrouwen die niet bevallen zijn na een dreigende vroeggeboorte is deze behandeling 
nog niet eerder onder zocht. In hoofdstuk 8  beschrijven we een studieprotocol 
voor een open-label RCT om de effectiviteit van het pessarium te onderzoeken 
bij vrouwen die niet zijn bevallen na een dreigende vroeggeboorte. Vrouwen met 
een zwangerschapsduur tussen 24 en 34 weken en een verkorte cervixlengte 
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(minder dan 15 mm) of een cervixlengte tussen 15 en 30 mm met een positieve 
foetaal fibronectine kwamen in aanmerking voor inclusie. Vrouwen werden 
gerandomiseerd tussen behandeling met het pessarium en geen behandeling 
(controlegroep). De primaire uitkomstmaat van deze studie is vroeggeboorte 
voor 37 weken zwangerschapsduur. De secundaire uitkomstmaat bevatte een 
samengestelde slechte neonatale uitkomst. Tussen november 2013 en september 
2016 is deze RCT uitgevoerd in 7 perinatologische centra in Nederland. Hoofdstuk 9 
beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na inclusie van 166 vrouwen is op advies 
van de data monitoring en safety board (DSMB) de RCT gestopt vanwege futiliteit 
met daarbij een toename van bijwerkingen van het pessarium. Van de vrouwen in 
de pessariumgroep beviel 48% voor de 37 weken zwangerschapsduur in vergelijking 
met 39% in de controlegroep, relatief risico (RR) 1.2  (95% BI 0.83 tot 1.8). Er was 
ook geen verschil samengestelde slechte neonatale uitkomst tussen de vrouwen 
in pessariumgroep (15%) en vrouwen in de controlegroep (13%), RR 1.2, 95% BI 
0.49 tot 2.9). Een vrouw in de pessariumgroep had een cervixruptuur waarvoor 
zij een hersteloperatie moest ondergaan. Op basis van deze resultaten is ook het 
pessarium niet effectief in het reduceren van vroeggeboorte bij vrouwen die niet zijn 
bevallen na een dreigende vroeggeboorte. Dit betekent dat er voor deze vrouwen 
op dit moment geen effectieve behandelingen zijn om het risico op vroeggeboorte 
te reduceren. 

Hoofdstuk 10 omvat de algemene discussie en de implicaties voor de klinische 
praktijk en toekomstig onderzoek. Op het gebied van verbeteren van de identificatie 
van vrouwen met een verhoogd risico op vroeggeboorte laat dit proefschrift zien 
dat risicofactoren voor vroeggeboorte ook geassocieerd zijn met cervixlengte en 
kunnen helpen bij het identificeren van vrouwen met een hoger risico op verkorte 
cervixlengte. Op dit moment volstaat een eenmalige meting van de cervixlengte 
om een verkorte cervixlengte te identificeren. Vervolgonderzoek moet zich richten 
op factoren die verkorting van de cervixlengte veroorzaken en op de effectiviteit 
van screening van cervixlengte in deze specifieke groepen. Daarnaast is er nog 
geen consensus over het afkappunt van een verkorte cervixlengte. Standaardisatie 
bijvoorbeeld door het gebruik van percentielen in plaats van absolute cervixlengte 
kan hierin mogelijk uitkomst bieden om identificatie van een verkorte cervixlengte 
te verbeteren en te uniformiseren.
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Foetaal fibronectine is in de klinische praktijk een betrouwbare test gebleken en 
wordt alleen beïnvloed door vaginaal bloedverlies. Tevens kan foetaal fibronectine 
ook voor lange termijn risicostratificatie gebruikt worden. Nadeel is dat foetaal 
fibronectine voornamelijk vrouwen met een laag risico goed identificeert. 
Onderzoek moet zich richten op het verbeteren identificatie van vrouwen met een 
verhoogd risico, bijvoorbeeld door het gebruik van kwantitatief foetaal fibronectine 
of andere biomarkers en de ontwikkeling van predictiemodellen. 

Bij vrouwen die niet bevallen zijn na een dreigende vroeggeboorte is behandeling 
met progesteron mogelijk schadelijk en is tevens het gebruik van het pessarium niet 
effectief. De vraag is of bij deze groep vrouwen de vroeggeboorte überhaupt kan 
voorkomen. De focus voor toekomstig onderzoek moet daarom liggen bij vroege 
screening en preventie voordat symptomen optreden omdat hier de grootste 
gezondheidswinst te behalen valt. 
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Voordat ik begon met promoveren stond voor mij al vast wie ooit mijn paranimfen 
zouden worden. Beste Jan, mijn “brother from another mother”, we voelen elkaar 
feilloos aan en hebben regelmatig geen woorden nodig om te weten wat de ander 
denkt. Beste Puck, al 10 jaar een onvoorwaardelijke vriendschap. Als ik je nodig heb 
sta je klaar. Mannen, ik hoop dat onze vriendschappen nog jaren mogen duren en 
dat we met elkaar nog veel memorabele momenten mogen beleven!

Lieve opa, wat vind ik het jammer dat u er op het laatste moment niet meer bent 
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en respect voor je dat je het al die drukke jaren met mij hebt volgehouden. Je bent 
mijn grote steun en toeverlaat, want zonder jou was het niet gelukt. Tijdens alle 
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dat ik het heb kunnen afmaken. Ik ben ontzettend gek op je en ik wil nog heel 
lang mooie momenten met je te beleven. Hiervoor hebben we als het goed is nu 
eindelijk de tijd. Kus!
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