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Aangezien de afronding van dit proefschrift de nodige jaren heeft geduurd, vrees ik dat ik 
ongelukkigerwijs iemand vergeet simpelweg omdat mijn geheugen me in de steek laat; dit 
proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp van zoveel mensen en ik ga proberen 
iedereen recht te doen:

Allereerst alle patiënten die belangeloos mee hebben gedaan om de vriezers te vullen met 
‘PANDA’ (Preeclampsia And Non-preeclampsia DAtabase) monsters. Dankzij jullie hebben we de 
beschikking over een mooie verzameling monsters en zijn er talloze onderzoeksvragen die nog 
beantwoord kunnen worden. 

Mijn promotor Joris van der Post: Jij bent zo bepalend geweest in mijn ontwikkeling als 
professional; je durfde me aan te nemen als A(N)IOS zonder werkervaring in het AMC, maakte 
me enthousiast voor het basaal wetenschappelijk onderzoek en verzekerde me dat met geduld 
die opleidingsplaats in het verschiet lag. Joris, dank je wel.

Mijn co-promotor Carrie Ris-Stalpers. Dank voor de juiste dosering begrip en schop onder de 
…. in het traject van deze promotie. Je snapte dat het combineren van een opleidingsplaats, 
een jong gezin en een promotie geen sinecure is, maar het is dankzij jou dat ik het hier vandaag 
voltooi. Je scherpe geest en kritische blik zijn een inspiratie. Je tips & tricks voor timemanagement 
gebruik ik nog dagelijks!

En mijn co-promotor Gijs Afink. Later toegevoegd als co-promotor ben je van grote waarde 
gebleken in het altijd naar een hoger plan trekken van de artikelen al heb ik meerdere keren op 
het punt gestaan je een cursus feedback cadeau te doen. Door ons beider Tukse achtergrond kon 
ik echter een hoop verklaren en hebben…Gijs, dank voor de fijne en efficiënte samenwerking.

De leden van de promotiecommissie. Ik hoorde altijd van iedereen dat het zo’n gedoe is om 
een datum te prikken, maar niet met u; in 1 keer raak dankzij snelle reacties en welwillendheid! 
Dank voor de kritische beoordeling van het manuscript en het plaatsnemen in mijn 
promotiecommissie zo vlak voor kerst. 

Alle co-auteurs van de artikelen gebundeld in dit proefschrift, dank voor de prettige en 
leerzame samenwerking.

Medewerkers van het LEK later MORG geheten: Janine, Souad, en in het bijzonder Truus 
en Remco. Dank voor al jullie hulp in en rond het lab. Het was zeker niet gelukt zonder jullie 
tomeloze inzet. Febilla, Miranda en Hajar die als PhD students nog in het zelfde traject zitten. 
Heel veel succes met het afronden van jullie projecten. De studenten die hun wetenschappelijke 
stage onder mijn begeleiding hebben gedaan en daarmee geholpen hebben met het tot stand 
komen van de data voor dit proefschrift. 

Research verpleegkundigen Marielle Durbridge & Marga Heemskerk voor hun  inzet tijdens 
het verzamelen van PANDA monsters en bijwerken van de database met klinische gegevens.

Mijn opleiders Dick Bekedam en Maas Jan Heineman en alle stafleden Verloskunde en 
Gynaecologie van zowel het AMC en het OLVG die me gevormd hebben tot de dokter die ik 
ben.  

Mede-onderzoekers van weleer: Maarten, Christianne, Wessel, Saskia, Karlijn, Jeltsje en de 
rest die later aansloot en me wellicht voorbij ging in het preeclampsie onderzoek binnen de 
Vrouwenkliniek.

De arts-assistenten uit het AMC en het OLVG, in het bijzonder ‘the class of 2014’ . Het is echt 
waar wat ze zeggen; geniet van je opleidingstijd, het is zo voorbij en je krijgt nooit meer de kans 
om op die manier ‘de krenten uit de pap te eten’. Dank voor de prettige samenwerking al die 
jaren. 

De verloskundigen & verpleegkundigen van het AMC en het OLVG. Zonder jullie geen 
bevallingen! Dank voor de ontzettend prettige samenwerking de afgelopen jaren.

Secretaresses & poli-assistenten van de afdeling gynaecologie en verloskunde van het 
AMC. Hartelijk dank voor alle logistieke ondersteuning, in het bijzonder Catharina die nooit te 
beroerd was om een oude papieren status ‘met pootjes’ uit het archief op te diepen en me te 
assisteren om alles op tijd bij de promotiecommissie te krijgen en Debbie voor alle hulp bij de 
administratieve toestand die een promotie met zich meebrengt. 

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’; de familie Minderhoud en in het bijzonder 
Albertine. Zonder jullie flexibiliteit in het af en toe op halen van de kinderen op de crèche 
wanneer ik echt vaststond had ik het de afgelopen jaren niet gered. Als ik op zeldzame 
momenten twijfel aan de invulling van het moederschap weet ik me altijd na een pot thee en 
een stevig gesprek weer gesterkt voor de volgende ronde!

De ‘meisjes’: Hanneke*, Maartje, Marieke, Monique, Janneke, Caren: Ik vind het heel 
bijzonder dat ik uit een jaarclub van oorspronkelijk 18 meisjes 5 zulke goede vriendinnen heb 
overgehouden, waarvan er twee me al kennen sinds m’n elfde jaar. Alle huwelijken uitbundig 
gevierd en geen babyshower gemist; we hebben inmiddels heel wat lief en helaas ook heel wat 
leed met elkaar gedeeld, kennen elkaar door en door en weten wat we aan elkaar hebben. Ik 
koester onze dinertjes en nachtjes weg waarbij we altijd weer met de nodige zelfspot onder 
tafel rollen van de lach. Ik ben blij dat we vandaag ook weer een bijzonder goed moment met 
elkaar kunnen delen.

De ‘Zombies’ (de dames van ‘Zuilenstraat Oud-Midden): Heerlijk hoe we het jaarlijkse 
huisweekend in ere houden, de rollen weer precies zo zijn als toen en we eigenlijk nooit 
verder komen dan uren kletsen, potten vol thee zetten, voor de vorm 1 wandeling maken en 
traditioneel vleesfonduen waarbij we standaard te veel eten en drinken.   

Duizendpoot Inge, die de rollen van dokter, moeder, vrouw van medisch specialist en luisterend 
oor zo goed weet te combineren. We hebben samen de opleiding in het AMC doorlopen en ik 
ben heel trots dat jij vandaag aan mijn zijde staat als paranimf.  

Mijn schoonfamilie Hans, Brigitte en Eveline. Wat voel ik me toch altijd enorm welkom bij jullie 
en wat fijn dat jullie altijd bereid zijn in te springen indien nodig, zonder jullie had ik ‘de deadline’ 
niet gehaald! 
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Mijn broers Mark en Sjoerd en ‘schaduwparanimf’  Petra. In een poging het eerlijk te verdelen; 
Sjoerd getuige op ons huwelijk, Mark nu aan mijn zijde als paranimf bij dat andere life event. Ik 
prijs me gelukkig met deze 2 lieve en humoristische broers en ben heel trots op jullie (mag ik dat 
zeggen als jongste zus…ja dat mag!). 

Mijn Ouders. Lieve Im & Ron,  jullie hebben altijd beloofd me af te leveren met een opleiding, 
een rijbewijs en een goed gebit! Dat is nu zeker meer dan gelukt, dank voor de stabiele basis 
die jullie me hebben gegeven met jullie opvoeding, ik geloof dat ik momenteel een en ander 
kopieer…

15 jaar geleden ontmoet om nooit meer los te laten! Michiel. Til we’re 94! (nou ja, jij 94 en ik 90 
dan…). 

Onze 2 gruffeltjes Maurits & Emma: Echt geluk is….
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