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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS

Deel	1:	Zwangerschap	en	bevalling	na	een	eerdere	sectio	caesarea	

Achtergrond
Al eeuwen worden zwangerschappen beëindigd en bevallingen gedaan door het operatief 
verwijderen van een kind uit de baarmoeder. Bekend is dat reeds in de voor-christelijke 
Romeinse tijd priesters de operatie als een rituele handeling verrichtten na het overlijden van 
een zwangere vrouw. De toenmalige godsdienst schreef voor dat een vrouw niet samen met 
het nog ongeboren kind in de baarmoeder begraven mocht worden. De Romeinse heerser 
Numa Pompilius (716 tot 673 v. Chr.) liet hiertoe zelfs een wet uitvaardigen, de zogenaamde 
Lex Caesarea. Mogelijk heeft onze hedendaagse keizersnede (sectio caesarea) zijn naam 
hieraan te danken.

In de Renaissance werd een concept ontwikkeld waarbij een geboorte door middel van een 
keizersnede als medische interventie werd gebruikt. De enige indicatie voor het verrichtten 
van zo’n operatieve ingreep was een volledige obstructie van de baring, meestal met een 
reeds gestorven kind. De vrouwen overleefden deze ingreep destijds zelden.

De invoering van geavanceerdere en betere chirurgische technieken, de introductie van de 
anesthesie, voortschrijdende verbetering van hygiënische maatregelen en het inzicht dat de 
baarmoeder na het openen ook weer goed gesloten diende te worden, zorgden er voor dat 
de kans op overleven voor de moeder aanmerkelijk toenam.

Vanaf de 19e eeuw golden de veiligheid van zowel de moeder als die van het ongeboren kind 
als streven bij het uitvoeren van een keizersnede. Vanaf de 20e eeuw wordt de keizersnede 
als een relatief veilige, operatieve ingreep beschouwd. Dit heeft de drempel voor een besluit 
om over te gaan tot een keizersnede dermate verlaagd, dat er in onze 21e eeuw wereldwijd 
sprake is van een exponentiële toename van het aantal uitgevoerde keizersneden.
 
Huidige situatie
Hoewel de complicaties tijdens en direct na een keizersnede in welvarende landen over het 
algemeen erg gering zijn, is er weldegelijk sprake van gevolgen op de langere termijn en zijn er 
risico’s voor volgende zwangerschappen. De risico’s op complicaties nemen toe bij volgende 
keizersneden. De uitdaging voor de gynaecologen van nu is dan ook het terugdringen van 
onnodige keizersneden om medicalisering en gevolgen voor volgende zwangerschappen 
te voorkomen. Daarbij wordt de veiligheid van de moeder en het ongeboren kind voorop 
gesteld. Om dit te waarborgen is het nodig om de risico’s van een operatieve ingreep of 
het achterwege laten daarvan goed in kaart te brengen. Vrouwen die voor een proefbaring 
kiezen na een eerdere keizersnede hebben een hoger risico op complicaties dan vrouwen 
die geen keizersnede in hun voorgeschiedenis hebben. Of zij echter ook een hoger risico op 
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complicaties hebben dan vrouwen die kiezen voor een geplande keizersnede staat nog ter 
discussie. Het aantal, respectievelijk het percentage vrouwen dat succesvol vaginaal bevalt 
na een eerdere keizersnede blijkt per land verschillend. In Nederland is het percentage 
proefbaringen hoog. Dit proefschrift wil inzicht verschaffen in de consequenties van een 
eerdere keizersnede voor eventuele volgende zwangerschappen, voor de bevallingen, de 
veiligheid en voor de slagingskans van een proefbaring in Nederland.

Deel	2:	Preventie	van	postoperatieve	adhesies

De kans op de vorming van verklevingen (adhesies) na chirurgische ingrepen is het grootst 
na gynaecologische en colorectale chirurgie. Dergelijke verklevingen kunnen aanleiding 
geven tot vervelende en langdurige complicaties, zoals darmafsluiting, onvruchtbaarheid, 
pijnklachten en ze bemoeilijken een eventuele her-operatie. Voorkomen is beter dan 
genezen geldt zeker in het geval van adhesies. Verklevingen kunnen namelijk alleen via 
operatieve weg worden losgemaakt. Het operatief verwijderen leidt echter onvermijdelijk 
tot nieuwe verklevingen.

Het aanpassen van operatietechnieken, om zo onbedoelde schade en daarmee vorming van 
verkleving te voorkomen, is een eerste stap in de preventie. Welke technieken daarbij het 
meest succesvol zijn, is nooit op gestructureerde wijze onderzocht. Anti-adhesie middelen 
die tijdens de operatie kunnen worden toegepast zijn in opkomst, omdat blijkt dat goede 
operatietechnieken alleen niet voldoende zijn ter voorkoming van verkleving. Deze middelen 
moeten hun werkzaamheid echter nog bewijzen.

In dit proefschrift worden de volgende onderwerpen onderzocht:
• Uterusruptuur na proefbaring en de mogelijke waarde van echoscopische evaluatie 

van het eerdere keizersnede litteken om zwangeren met een hoog risico op een 
uterusruptuur vroegtijdig op te sporen.

• Risico’s op maternale en neonatale complicaties in een volgende zwangerschap na een  
eerdere keizersnede. De uitkomsten na een proefbaring worden vergeleken met die 
van  een geplande keizersnede.

• Preventieve strategieën voor postoperatieve adhesievorming. 

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen samengevat:

Hoofdstuk 2 beschrijft de waarde van het meten van de dikte van het onderste uterus 
segment als voorspeller van een littekendefect tijdens de proefbaring na een eerdere 
keizersnede. De belangrijkste bevindingen na uitvoerige literatuurstudie en meta-analyse 
van data is de negatieve correlatie tussen onderste uterus segment dikte en littekendefect. 
Als de gemeten dikte van het volledige onderste uterus segment tussen de 3.1-5.1 mm of 
van het myometrium 2.1-4.0 mm is, heeft dit en sterk negatief voorspellende waarde voor 



Chapter x

156

een littekendefect. Als de gemeten dikte van het volledige onderste uterus segment tussen 
de 2.0-3.0 mm is of van het myometrium tussen 0.6-2.0 mm, dan heeft dit een sterk positief 
voorspellende waarde voor een littekendefect. De mate van betrouwbaarheid van beide 
meetmethoden, volledige dikte of myometrium dikte van het onderste uterus segment, is 
vergelijkbaar. 
 
In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van opeenvolgende zwangerschappen beschreven 
van vrouwen met een geplande of een spoed keizersnede in de voorgeschiedenis. Onze 
resultaten laten zien dat er een matig verhoogd risico is op hevig bloedverlies na de bevalling 
en een klein tot matig verhoogd risico op een uterus ruptuur of een doodgeboorte als lange 
termijn effect van een geplande keizersnede. Onze bevindingen steunen de hypothese dat 
een keizersnede met een dik onderste uterus segment zonder voorafgaande contracties 
tot meer problemen leidt in een volgende zwangerschap dan een keizersnede met een dun 
onderste uterus segment. 

Hoofdstuk 4 laat zien dat er een grotere kans is op een neonataal geboortetrauma en op 
hevig bloedverlies na de bevalling, wanneer er bij een niet vorderende proefbaring een poging 
tot kunstverlossing wordt gedaan in vergelijking tot een spoed herhaal-keizersnede voor 
diezelfde indicatie. Bij een niet vorderende baring bestaat er 1% kans op geboorteschade en 
7% op hevig bloedverlies. Vrouwen zouden gecounseld moeten worden voordat er tot een 
kunstverlossing wordt overgegaan. 

Hoofdstuk 5 onderzoekt de veiligheid van een a terme proefbaring na een spontane 
start van de baring. Dit wordt vergeleken met een geplande keizersnede na 39 weken 
zwangerschapsduur. Bij de vrouwen die kiezen voor een proefbaring heeft 74% een 
geslaagde vaginale baring. Er zijn met behulp van de “propensity score matching” techniek 
vergelijkbare cohorten gemaakt. Uitkomsten als uterus ruptuur, hevig bloedverlies, lage 5 
minuten Apgar score, geboortetrauma en meconium aspiratie komen vaker voor na een 
proefbaring dan bij een geplande herhaal keizersnede. Transitie problemen bij de neonaat 
komen daarentegen vaker voor bij de geplande herhaal keizersnede groep. Het absolute 
aantal complicaties is laag en de uitkomsten zijn alleen van toepassing op vrouwen die nooit 
eerder vaginaal gebaard hebben, die spontaan contracties krijgen en waarvan de baring niet 
wordt ingeleid. Voor vrouwen met een eerdere keizersnede die wel worden ingeleid, liggen 
de complicatie risico’s wellicht hoger. Voor vrouwen met zowel een keizersnede, alsook een 
vaginale baring in de voorgeschiedenis liggen de complicatie risico’s mogelijk juist lager. 

Hoofdstuk 6 behandelt de voortschrijdende trends rondom keizersneden in Nederland 
en de mogelijkheden tot reductie van het aantal keizersneden met niet vorderende baring 
als indicatie. Er wordt gepleit voor herziening van de geldende normen ten aanzien van 
niet vorderende baring. De belangrijkste redenen daarbij zijn de veranderende maternale 
en neonatale karakteristieken zoals toegenomen leeftijd, gewicht, gebruik van epidurale 
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analgesie en toenemende inleidingen van de baring. Verder wordt er gekeken welke de 
consequenties zijn van een keizersnede op de indicatie niet vorderende baring voor een 
volgende baring.

Binnen een laagrisico populatie met een keizersnede in de voorgeschiedenis wegens 
niet vorderende baring zijn de kansen op complicaties laag. Onze data suggereren een 
beschermend effect op intra uteriene sterfte in een laag risico populatie in geval van een 
keizersnede in de voorgeschiedenis. De verklaring voor dit effect is niet zonder meer 
duidelijk. Verschillen in timing van de bevalling dan wel verschillen in obstetrische zorg 
kunnen mogelijke verklaringen zijn.

Van de vrouwen die ondanks een keizersnede wegens niet vorderende baring toch voor een 
proefbaring kozen, slaagde 60% er daadwerkelijk in vaginaal te baren. Dit succespercentage 
is bemoedigend en rechtvaardigt de counseling voorafgaande aan een proefbaring. 

Hoofdstuk 7 bestaat uit een literatuurstudie en een meta-analyse van bestaande studies 
naar verschillende chirurgische technieken tijdens gynaecologische en abdominale 
operaties die als doel hebben adhesies te voorkomen. De omvang van de studies is klein 
en de kwaliteit van de studies kan wisselend worden genoemd. Geen enkele techniek laat 
een duidelijke klinische afname zien van de adhesie gerelateerde problemen, behalve dan 
van laparoscopie versus laparotomie, waarbij laparoscopie wel een afname van adhesie 
gerelateerde problemen laat zien.Sluiting van het peritoneum leidt mogelijk tot meer 
adhesievorming dan het niet sluiten. Ook bij keizersneden lijkt het sluiten van het peritoneum 
geen toegevoegde waarde te hebben en zelfs eerder aanleiding te geven tot verklevingen. 
Het is in ieder geval raadzaam om bij een ingreep de hoeveelheid hechtdraad evenals het 
toepassen van cauterisatie vanwege de gevolgschade tot een minimum te beperken. 

In hoofdstuk 8 wordt een kleine gerandomiseerde studie besproken die een polyethylene 
glycol (PEG) anti-adhesie barrière middel onderzoekt bij vrouwen met gynaecologische 
aandoeningen die een laparoscopische behandeling ondergaan.
Zestien vrouwen werden gerandomiseerd en kregen het PEG anti-adhesie middel tijdens de 
operatie op het wondgebied aangebracht, dan wel een placebo behandeling. De incidentie 
en de ernst van adhesievorming op acht gestandaardiseerde plekken in het bekken werden 
beoordeeld bij een van te voren afgesproken tweede laparoscopie. De resultaten van deze 
kleine studie laten zien het PEG anti-adhesie middel effectief lijkt te zijn in de preventie 
van nieuwe adhesievorming bij vrouwen die gangbare gynaecologische laparoscopische 
ingrepen ondergaan. Vooral is het effectief bij vrouwen met een vruchtbaarheid 
bevorderende operatie. Ondanks het kleine aantal geïncludeerde vrouwen in deze studie 
laat deze studie dezelfde resultaten zien als eerdere studies. Gepoolde data van deze en 
twee andere gerandomiseerde studies laten een significante reductie zien van het totaal 
aantal adhesies. 
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DISCUSSIE

Deel 1
Het is een belangrijke taak voor de gynaecologen van nu om het aantal keizersneden 
te reduceren, vooral bij vrouwen die voor de eerste keer bevallen. Er is een wereldwijde 
stijging van het aantal keizersneden in nullipara vrouwen. Die eerste keizersnede heeft 
consequenties voor de rest van het vruchtbare leven van deze vrouwen. De risico’s voor 
een volgende zwangerschap zijn groter dan na een vaginale baring en naarmate een vrouw 
meerdere keizersneden ondergaat nemen deze risico’s alleen maar verder toe. 
Keizersneden op verzoek zonder medische reden moeten worden ontmoedigd. Vrouwen 
die wel een indicatie hebben voor een geplande keizersnede moeten goed gecounseld 
worden voor wat betreft de risico’s  bij volgende zwangerschappen en bevallingen, en voor 
wat betreft de grotere kans om opnieuw met een keizersnede te bevallen. Soms moeten we 
wellicht wat meer geduld hebben en wanneer de foetale en maternale condities goed zijn, 
niet te snel besluiten tot een bevalling met keizersnede omdat de baring niet vordert. Het 
partogram dat momenteel wordt gebruikt is gebaseerd op gegevens van 50 jaar geleden 
en is wellicht aan revisie toe vanwege de veranderende populatie karakteristieken en de 
toename van medische interventies zoals inleidingen en epidurale pijnstilling.

Onze data over de het gunstige effect van contracties voorafgaande aan een keizersnede zijn 
van belang bij het counselen van vrouwen die een keizersnede overwegen na een indicatie 
als stuitligging of meerling. In partu komen voor de keizersnede is helemaal zo slecht nog 
niet! Het maakt de kans op problemen zoals uterus ruptuur en hevig bloedverlies in een 
volgende zwangerschap juist lager. 

De kansen om succesvol vaginaal te bevallen na een eerste keizersnede is hoog. In Nederland: 
ligt dat percentage op 74% voor de gehele populatie met een eerste keizersnede en op 
60% voor vrouwen met een keizersnede wegens niet vorderende baring. Een proefbaring 
ondergaan kent behalve voordelen, zoals het kortere herstel bij een geslaagde proefbaring 
en lagere kosten, ook nadelen. Er bestaat een hogere kans op neonatale en maternale 
complicaties zoals uterus ruptuur en bloedverlies, lage Apgar score en geboorte trauma in 
vergelijking tot een geplande herhaal keizersnede. Kunstverlossingen na een keizersnede 
moeten wegens het verhoogde risico op een geboorte trauma gezien worden als een hoog 
risico ingreep en dus met prudentie worden toegepast.

Er wordt geprobeerd om een schifting te maken tussen vrouwen met een hoog en met een 
laag risico op complicaties. Dit gebeurt onder andere door het meten van de dikte van het 
keizersnede litteken in de zwangerschap om zo een uterusruptuur te kunnen voorkomen. 
Onze meta-analyse laat zien dat deze metingen klinisch toepasbaar zijn. Implementatie 
studies worden op dit moment uitgevoerd in zowel Nederland als in Frankrijk.
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Waarom de keizersnede een beschermend effect heeft op het voorkomen van intra uteriene 
sterfte in een laag risico populatie moet nog verder worden onderzocht. Wellicht is het een 
toevalsbevinding en zijn de bevindingen niet reproduceerbaar. Mocht er inderdaad sprake 
zijn van een beschermend effect, dan zullen factoren met betrekking tot onze obstetrische 
zorg hiermee mogelijk van doen hebben.

Deel 2
Adhesie preventie begint met het niet uitvoeren van onnodige chirurgische ingrepen, dus 
ook geen onnodige keizersneden. Als een chirurgische ingreep niet te voorkomen is dan 
is een goede chirurgische techniek een volgende stap in het voorkomen van adhesies. Het 
risico op verklevingen is vooral groot na abdominale en gynaecologische chirurgie.

Als we naar de operatie technieken kijken die voor verminderde adhesievorming na 
chirurgische ingrepen zorgen, dan lijkt er na laparoscopie minder adhesievorming dan na 
laparotomie. Minder gebruik van coagulatie en hechtmateriaal en het niet sluiten van het 
peritoneum geven eveneens minder adhesievorming. Deze bevindingen benadrukken 
dat het belangrijk is peritoneale schade te beperken en zo min mogelijk lichaamsvreemd 
materiaal te gebruiken.

PEG gel heeft een reducerend effect op nieuwvorming van adhesies na gynaecologische 
chirurgie. Deze bevindingen worden inmiddels breed gesteund en ook toegepast in de 
praktijk. Er bestaat echter nog steeds weinig bewijs voor het effect op de patiënt gerelateerde 
uitkomsten, zoals vermindering van de aan verkleving gerelateerde pijn, de verhoging van 
de kwaliteit van leven en een gerealiseerde vruchtbaarheid die ook leidt tot het baren van 
een levend kind. Hier ligt nog een flinke taak voor de wetenschap.
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PhD training
• Evidence Based Practise Master Uva 2010-2013 (97 ECTS)
• BROK cursus 2010 (0.9 ECTS)

Specific courses
• Fetal Medicine foundation; e-learning courses ultrasonography
• Advanced fetal heart course: Kings College London
• PAOG Counseling prenatal screening and invasive testing

Seminars 
2010-2012
• Weekly department seminars AMC (3.3 ECTS)

Presentation
Posterpresentations	SMFM	2013	San	Fransisco	(1.0	ECTS):
• Risk of uterine rupture after first birth emergency cesarean section compared to 

planned cesarean sectio, a nationwide comparative cohort study
• Maternal and neonatal complications in a subsequent pregnancy after first birth 

cesarean section or vaginal delivery, a nationwide comparative cohort study

Oral	presentation	Isuog	2012	(0.5	ECTS):
• Sonographic measurement of lower uterine segment thickness to predict uterine 

rupture during a trial of labor in women with previous cesarean section: a meta-
analysis

International conferences
• ISPD 15th International Conference (Amsterdam 2010)
• 22th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Kopenhagen 2012)
• Society of maternal fetal medicine annual meeting (San Francisco 2013)
• 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Barcelona 2014)
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Biografie

Nienke werd op een mooie zondag, 5 augustus 1979, in Deventer als tweede in het gezin 
Kok (met uiteindelijk vier dochters) geboren. Nadat zij in 1997 binnen de daarvoor gestelde 
6 jaren haar Gymnasium diploma aan het toen nog vooraanstaande Stedelijk Lyceum 
Zutphen had behaald, koos zij na uitloting bij de studie Geneeskunde voor de studie 
Medische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In de weekenden verdiende 
ze in natura door het werk bij een vliegschool in Teuge zoveel vlieglessen, dat ze daarmee 
in september 2002 het internationale vliegbrevet voor eenmotorige vliegtuigen (PPL-A) 
kon verwerven, nog voordat ze een auto-rijbewijs had. Na een half jaar stopte ze met de 
opleiding aan de universiteit van Utrecht en ging een jaar lang naar Israël om daar met 
succes aan het Seminarium Mayan Bina in Jeruzalem Hebreeuws en Judaïsme te studeren. 

In 2000 had ze het geluk om ingeloot te worden voor de studie Geneeskunde en startte 
met deze opleiding aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van 2004 tot 2007 
combineerde zij haar coschappen met een flink aantal uren als student-assistent Anatomie 
en Embryologie. Basisarts werd ze in 2007 en kreeg vervolgens een aanstelling als ANIOS 
in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam. Vanaf het jaar 2009 volgde 
zij naast haar werk als ANIOS een deeltijd master studie Echoscopie aan de Hogeschool 
Inholland, waar zij haar kwalificatie in die discipline behaalde. In het Amsterdams Medisch 
Centrum (AMC) werkte ze daarna, in 2010, als arts-echoscopist en onderzoeker. Onder 
leiding van Professor Dr. B.W.J. Mol en Dr. E. Pajkrt startte zij via de Universiteit van 
Amsterdam met het promotie onderzoek dat uiteindelijk resulteerde in dit proefschrift. 
Naast haar baan als arts-echoscopist en onderzoeker volgde zij de studie Evidence 
Based Practice aan de UvA en behaalde daar in 2013 de academische master titel in de 
Epidemiologie.

Voor de opleiding tot gynaecoloog werd zij in 2012 via VU medisch centrum te Amsterdam 
( VUmc) aangenomen. Het perifere deel van deze opleiding doorliep zij van 2012 tot 2014 in 
het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) onder begeleiding van de opleiders Dr. A. Adriaanse 
en Dr. J. Bais. Het academische gedeelte van deze opleiding begon zij in oktober 2014 in 
het VUmc, waar Professor J. de Vries haar opleider is.

Hoewel hier als laatste genoemd, maar desalniettemin de meest belangrijke momenten 
en mijlpalen in haar leven waren het huwelijk met Jigal Krant in 2003 en de geboorte van 
hun drie kinderen Dieuwertje (2008†), Meijer (2009) en Ada (2011).
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Ben Willem, in mijn omgeving ken ik niemand anders die zo analytisch kan denken als jij. 
Daarnaast heb je het ongekende vermogen om telkens - ook als we elkaar een flinke tijd 
niet gesproken hebben - precies te weten waar we gebleven zijn in ons vorige contact en 
dan gelijk weer tot de essentie te komen. De feedback die je geeft is niet altijd makkelijk, 
maar komt overduidelijk rechtstreeks uit je hart. Jouw vertrouwen in een geslaagde afloop 
heeft uiteindelijk wel het verschil gemaakt. 

Christianne, dank je wel dat je bereid was om op deze rijdende trein te springen. Voor 
mij ben jij  een essentiële schakel tussen het onderzoek in het AMC en de opleiding in het 
VUmc….., eigenlijk is onze samenwerking gewoon een eerste AMC-VUmc alliantie in het 
klein!

Eva, jij gaf mij de mogelijkheid om als arts-echoscopist onderzoek te gaan doen en 
daarmee sta jij aan de oorsprong van mijn promotietraject en uiteindelijk ook aan die van 
mijn opleiding tot gynaecoloog. Toen ik me er ooit bij jou over beklaagde dat ik zo weinig 
tijd had om echte voortgang te boeken met mijn onderzoek, heb je me verzekerd dat ik 
ooit nog eens terug zou kijken en dan tot de conclusie zou komen dat het leven alleen maar 
drukker wordt. Ik moet je zeggen, Eva, je hebt gelijk. Wat had ik een relaxte tijd op de poli 
prenatale.

Brenda, mijn allerliefste co-pro en echo-maatje. Wat is het een eer en een genoegen om 
met je samen te werken. Toen je een half jaar geleden zelf cum laude promoveerde, wist ik 
een ding zeker: ik word jouw eerste promovendus. Jij bent tot het einde toe de drijvende 
kracht voor mij geweest. Jouw laagdrempeligheid, je (meestal) goede humeur, jouw 
kritisch luisterend oor en grote kennis waren een verademing als ik soms door de bomen 
het bos niet meer zag. Nu we allebei nog drukker zijn dan we ooit voor mogelijk hadden 
gehouden, mis ik je regelmatig en ik hoop dat we in de toekomst toch nog veel mogen 
samenwerken. 

Leden van de promotie commissie: professor Kok, dr. Bais, professor Boermeester, 
professor Van der Post, dr. Kwee, professor Lucas en professor Van Veen dank ik voor 
het kritisch beoordelen van dit proefschrift en voor de geboden mogelijkheid om dit 
proefschrift nu ten overstaan van u te verdedigen. 

De stichting Perinatale Registratie Nederland wil ik bedanken dat ik gebruik mocht maken 
van de dataset waarop een aantal artikelen in dit proefschrift is gebaseerd. 

Marjan, jou wil ik danken voor de hulp bij het doorlopen van het promotiereglement 2014, 
daar kan geen hoeveelheid repen Tony’s Chocolonely’s tegen op. 

Veel dank gaat uit naar de medeauteurs voor hun kritische blik en hun waardevolle feedback. 
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Richard van den Broek, dank ik voor de introductie in de wereld van het wetenschappelijk 
onderzoek. Onze eerste ontmoeting begon met een Randomized Control Trial op 
de plank van Erica Bakkum. Jij was een ongelofelijk getalenteerde en veelwetende 
onderzoeker/co-assistent. Ik was de kersverse, nog onwetende ANIOS in het OLVG. 
Het heeft geresulteerd in een vriendschap die ik graag wil koesteren. Jij wordt vast 
de meest wetenschappelijk onderlegde chirurg van Nederland en omgeving. Jouw 
navolgenswaardige doorzettingsvermogen en motivatie zijn een enorme inspiratiebron 
voor mij.

Robert Lindeboom, gelukkig was jij er om me te helpen met de ingewikkelde statistieken. 
Ik kijk met veel plezier terug op het onderwijs dat ik van je heb mogen genieten en de 
onmisbare samenwerking in de wondere wereld van Propensity en R. 

Anna Rietveld, wat was het leuk om samen te brainstormen en te schrijven. Op naar het 
volgende artikel. 

Echo-gang en mede-onderzoekers Larisa, Bart, Laura en Kai Mee. We zaten allemaal in 
het zelfde schuitje, bevonden ons soms op glad ijs, maar hebben vooral veel plezier gehad 
met elkaar hier en op congressen. Ik kan niet wachten tot we samen weer wat leuks gaan 
ondernemen. 

Dick Bekedam, het is gelukt! Tegelijkertijd: in opleiding en promoveren. Jij bent het die 
me heeft zien groeien van co-assistent naar ANIOS. Via het moederschap naar arts-
echoscopist en onderzoeker in het AMC. Toen ik dreigde “dan toch maar radioloog te 
worden” gaf jij mij met jouw steun en die van de maatschap OLVG een onwaarschijnlijke 
kans op een opleidingsplek gynaecologie in het VUmc. Waar zou ik nu zijn zonder jouw 
vertrouwen? In een donkere Buckykamer, denk ik. Dankzij jou ben ik op de plek waar ik 
me thuis voel en waar ik hoor. Ik hoop gewoon dat jij ook een beetje trots bent op mij, op 
ons samen. 

Collega’s en staf van de vakgroep Verloskunde Gynaecologie Medisch Centrum Alkmaar, 
ontzettend bedankt voor de bijzonder aangename opleidingsjaren. Deze jaren vormen de 
hoeksteen van mijn opleiding tot gynaecoloog en geven mij, als het soms even tegenzit 
weer de motivatie om met hernieuwde energie door te gaan in dit prachtige vak. 

Joke Bais, wat ben je een goede opleider en een fijn mens. Ik vind het geweldig dat je als 
expert zitting hebt willen nemen in de commissie. Jij vindt het net zo spannend als ik en 
dat stelt me gerust. Tot over 2 jaar in het MCA. 

Marie-Therese, Anouk en Pascale, ik denk met veel plezier terug aan mijn echo-dagen op 
de poli AMC. Ik heb nog dagelijks profijt van alles wat ik daar heb geleerd.
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Collega’s in het VUmc, dank voor jullie steun in de laatste maanden van mijn promotie-
traject. Jullie weten straks niet wat jullie overkomt als je de volkomen relaxte versie van 
mijzelf tegenkomt. Op naar een sociaal en gezellig 2016. 

Lieve Renske, wat fijn dat ik je al zo lang ken en wat bijzonder dat we ook als we elkaar wat 
langer niet spreken de draad zo weer op kunnen pakken. 

Lieve Tessa en Ellemieke, kanjers en multi-taskende, kersverse moeders, dokters, 
echtgenotes, vriendin, zus en paranimfen. Dank je wel dat jullie straks aan mijn zijde 
staan. Jullie waren en zijn een rots in de branding, onmisbaar bij de “finishing touches”. 

Joris, ik treed nu in jouw voetsporen, jij geloofde er steeds in en straks is het eindelijk echt klaar.

Renée en Joop, ze noemen schoonouders wel “aangetrouwd”, maar voor mij zijn jullie heel 
eigen en vertrouwd. Jullie steunen mij al jaren onvoorwaardelijk en op veel terreinen en dat 
voelt heel goed. Ik verheug me op de fijne vakanties met jullie die in het verschiet liggen. 

Lieve pap en mam, dank jullie wel voor jullie steun in al die bijzonder mooie en soms ook 
wel moeilijke tijden die we gehad hebben. Jullie zijn mijn lichtend voorbeeld, als ouders en 
als medemens. Van jullie leerde ik het hoogste in je mens-zijn na te streven en af te maken 
waar je mee begint. Vooral jou, mam, ben ik zo ontzettend dankbaar dat je er altijd voor 
mij bent als ik je nodig heb, iedere keer op het juiste moment de juiste aandacht.

Anne-Kee, grote kleine zus van me, je bent een fantastische tante voor onze kinderen en 
de bereidheid om op ze te passen heeft me menig maal echt uit de brand geholpen.

Martine, kleine grote zus van me. Jij en Marco halen uit het leven wat er voor jullie in zit. 
Nooit klagen, nooit chagrijnig over wat je zou kunnen missen. Jullie zijn een voorbeeld 
voor mij en voor iedereen hoe je ook gelukkig kunt zijn als het leven niet altijd alles eerlijk 
verdeelt. Wat ben ik blij dat ik opgegroeid ben in een gezin met jou als oudste zus. 

Dank je wel Jigal dat je al de helft van mijn leven in voor- en tegenspoed aan mijn zijde staat. 
Jouw bereidheid om soms een stapje opzij te doen, was in dit hele proces onontbeerlijk. 
Laten we volop genieten van rustiger vaarwater. 

Lieve Meijer en Ada, jullie zijn onze fantastische kinderen en de grootste bron van vreugde 
in ons leven. 

En tot slot, lieve Dieuwertje, als een vlindertje vloog je langs. Geen dag gaat er voorbij 
waarop ik niet even aan je denk. Ik sta nu hier omdat jij er was en daardoor ben je er voor mij.
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