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DANKWOORD

Dit proefschrift was niet voltooid zonder de steun van velen, een aantal mensen wil ik in het 
bijzonder bedanken.

Allereerst wil ik de vrouwen bedanken die hebben meegewerkt aan de METEX studie. Hun 
bereidheid om belangeloos deel te nemen aan de studie was essentieel voor het realiseren 
van dit proefschrift.

Prof. Dr. B.W. Mol, beste Ben Willem, ik heb veel geleerd van de gesprekken over de 
voor- en tegenspoed van het wetenschappelijk klimaat in Nederland. Jouw visie en 
doorzettingsvermogen zijn niet te evenaren, wel zeer motiverend en inspirerend. Ik ben 
trots dat mijn wetenschappelijke carrière onder jou leiding is begonnen.

Prof. Dr. Van der Veen, beste Fulco, in het begin vond ik het nog best spannend om samen 
de rode draad van het verhaal terug te halen. Inmiddels verheug ik me op de spar sessies en 
heb ik veel geleerd van je heldere en structurele begeleiding. Je vermogen om de zin van de 
onzin te scheiden ruimt lekker op.

Dr. P.J. Hajenius, lieve Petra, wat een feest om een van je “girls” te mogen zijn! Je 
enthousiasme voor het vak en de wetenschap zijn aanstekelijk. Je hebt veel vertrouwen in 
me getoond en ervoor gezorgd dat ik mijn dromen waar kon maken. Altijd bereid om samen 
achter het scherm nog even alle tekst doornemen en de puntjes op de ‘i’ te zetten, zolang 
totdat het klaar is. Daarna een dikke zoen erop en submitten!

Dr. W.M. Ankum, beste Pim, dank voor je scherpe revisies en verhelderende discussies. De 
METEX trip naar San Diego was mooi, lekker scheuren door de woestijn, bedankt ook voor 
de bijscholing over Porsche en vogel spotten!

De leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het beoordelen van het 
manuscript en het plaatsnemen in de commissie: Prof. dr. C.B. Lambalk, Prof. dr. E. Fliers, Dr. 
M. Goddijn, Prof. dr. D. Timmerman en Prof. dr. T. D’Hooghe. De laatste twee in het bijzonder 
voor hun komst vanuit Leuven. Prof. dr. K.T. Barnhart, thank you for coming to Amsterdam, 
it’s an honour that you are one of my opponents. I hope for a continuation of the valuable 
collaboration thus far.

Femke, mijn onderzoeksmaatje en mede-girl. Je hebt me op weg geholpen bij de METEX en 
vervolgens konden we de studies gezamenlijk in beweging en op de rails houden. We zijn er! 
Dank voor je gezelligheid en enthousiasme. Ik heb veel bewondering voor je uithoudings-
vermogen met de ESEP studie en je vermogen om altijd weer nieuwe projecten er “even” 
naast te bedenken en uit te voeren. Alles komt altijd weer -net op tijd- goed, dat is zeker!
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Lieve Emmy, mijn paranimf en mede-onderzoekster van het eerste uur. We hebben heerlijk 
zitten sparren over onze jonge zwangerschaps projecten en roze koeken gegeten op de oude 
wetenschapsruimte. Je bent de grootste lieverd, met je sinterklaasgedichtjes en attente 
kaartjes voor iedereen. Na een pittig 2012 met gelukkig ook als hoogtepunt Cato, op naar 
jouw promotie in 2014!

Sabine, mijn paranimf en grote zus. We hebben bijna tegelijkertijd geneeskunde gestudeerd 
terwijl we toch wel 14 jaar schelen. Je creativiteit en vastberadenheid bewonder ik enorm. 
Je staat altijd voor me klaar om te klussen, knutselen, decoreren of verhuizen en vandaag 
om aan mijn zijde om te souffleren.

Lieve onderzoekers van het AMC, wat fijn dat ik altijd even mocht aankloppen om van 
gedachte te wisselen, tips en tricks op te doen of gewoon even bij te kletsen; veel dank voor 
jullie gezelligheid!

Collega AIOS van cluster AMC wat een heerlijke club bij elkaar, fijn om regelmatig even met 
elkaar stoom af te blazen over het vak, de opleiding en alle overige zaken die erbij komen 
kijken. Ik hoop dat er nog vele legendarische feestjes volgen. 

Collega’s van het OLVG, verpleegkundigen, verloskundigen, secretaresses, arts-assistenten 
en gynaecologen, bij jullie ben ik direct vanuit de schoolbanken begonnen als jonge 
onervaren agnio en is mijn liefde voor het vak gegroeid. Wat een heerlijk en gezellig team 
zijn jullie, ik verheug me erop om binnenkort weer terug te komen. 

Collega’s van het AMC, de grote academie is bij binnenkomst toch wel een beetje 
indrukwekkend, maar door het leuke, diverse en professionele team heb ik er met veel 
plezier gewerkt en veel geleerd.

Lieve vrienden en vriendinnen, bedankt dat jullie me bij elke mijlpaal langs de kant 
aanmoedigen en aan de finish staan om me op te vangen. Zonder jullie zou het maar saai 
zijn! Er komt nu meer tijd om met jullie te genieten en mooie momenten te beleven.

Lieve familie, veel dank voor jullie liefde, steun en interesse voor mijn werk en promotie. Na 
ons huwelijk en de geboorte van Mara, nu binnen anderhalf jaar de derde mijlpaal op een 
rij. Gelukkig zijn jullie altijd wel te porren voor een feestje! 

Bart, de METEX trail is gelopen, het vlaggetje gepland. Dank voor je geduld en vertrouwen, 
je bent mijn steun en toeverlaat! Nu kunnen we weer nieuwe paden uitzetten, ik verheug 
me op onze volgende avonturen. Hou zielsveel van jou en onze prachtige dochter.


