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DANKWOORD D 

Tijdenss de lange reis op weg naar dit proefschrift, hebben veel mensen mij op verschillende 

manierenn geholpen. Ik ben ieder van hen zeer dankbaar. Met name wil ik noemen: 

All ee moeders, vaders, en kinderen die aan één van de studies deelnamen. Bedankt voor 

julli ee belangenloze en enthousiaste inzet. De kinderen van de allereerste 'gezonde 

zwangeren'' worden al bijna 7 jaar. Gefeliciteerd! 

Lievee ouders van de kinderen die niet het geluk hadden om te blijven leven: voor julli e 

warenn de langdurige metingen een extra zware beproeving. Bedankt dat julli e het in die 

moeilijkee tijd toch konden opbrengen om mee te werken aan mijn onderzoek. Ik wens 

julli ee alle goeds voor nu en de toekomst. 

Mij nn promotores en co-promotores: 

Dickk Swaab, door jouw deskundige begeleiding werd schrijven aan dit proefschrift zelfs 
leuk!!  Alleen een heel goede leraar kan een leerling het gevoel geven werkelijk slimmer te 
wordenn van de lessen. Aan jou de eer! 

Ottoo Bleker, jouw optimisme en relativeringsvermogen behoedden mij voor afdwalen. 
Onderr dezelfde hoede heb ik ook al het vertrouwen in een anderzins "vruchtbare" 
voortzettingg van mijn opleiding. 

Keess Boer, jij begeleidde mij vanaf het begin op deze eindeloze tocht langs klapperrotsen 
enn Cyclopen. Onze samenwerking was dan ook een echt avontuur. Dank je wel dat je 
altijdd mijn rotsvaste begeleider bleef. Het waren vaak jouw ideeën die ons de goede kant 
opp stuurden, en je vertrouwen in een goede afloop bleek dan ook terecht. Bedankt voor 
all  je hulp! 

Eduu Mulder, ik ben heel blij dat ji j mijn 4e man wilde zijn. Dankzij al jouw e-mail met 

correctiess en pep-talk werd ik nooit eenzaam onder de hanebalken. Dank je wel dat ik 

mochtt profiteren van jouw wetenschappelijke ervaring en inzicht. Mail je nog eens? 

Euss van Someren, ik heb het laatste jaar wel héél gretig gebruik gemaakt van jouw aanbod 

mijj  te helpen als ik ergens mee'zat'. Je hebt mij voor veel statistische en andere valkuilen 

behoed.. Bedankt voor al je tijd en moeite tussen eigen drukte door. 

Gerdienn Kortes- van Hoffen, zonder jouw hulp was ik al heel lang geleden in een data-
chaoss omgekomen. Alleen wij twee weten hoeveel werk we verzet hebben om onze 
databergg in een proefschrift om te kunnen zetten. Dank je wel. 

[wann Dobbe, jij zorgde met jouw FetalHrt.EXE voor hét instrument voor mijn studies. 
Enn door jouw perfectionisme werd alles steeds weer iets beter dan ik had gedacht. Van 
jouww eigen proefschrift verwacht ik niet anders, succes ermee, en bedankt voor de prima 
samenwerking! ! 

1:W W 



Hanss Wolf, bedankt voor je goede adviezen, al je praktische hulp, en je niet aflatende 

belangstellingg voor dit schier eindeloze projekt. 

Majidd Mirmiran, aangedreven door jouw enorme enthousiasme staken we van wal. Zelf 

benn je nu wel heel ver weg verzeild op zoek naar nieuw avontuur. Het ga je goed! 

Inn het AMC hebben veel artsen, en heel veel verpleegkundigen op H3-Zuid en Noord 

meegewerktt aan de studies. Dagen en nachten stond de computer in de weg. Dank julli e 

well  voor julli e geduld en voor de extra moeite die julli e voor mij deden. 

Hett Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek was de plek van de computers en 

deskundigee hulp. Met name Michel Hofman, Dries Kalsbeek, Frank Scheers, Dirk van 

derr Werf, Henk Stoffels, Nico Bos, de medewerkers van de technische werkplaats, Wilma 

Verweij,, Tiny Eikelboom, Jenneke Kruisbrink, Olga Pach, en Tineke van de kantine, 

bedanktt voor julli e goede adviezen en goede zorgen. 

EnEn verder bedank ik: 

Jann Ruyter en Hans Oosting voor hun statistische hulp. 

Brendaa van Keeken, die mij vanaf het VU-eiland op weg hielp bij het meten van maternale 

hartslag. . 

Nerimann Bayram, Ria Hoogkamer, Sanne Höweler, Caroline Hulsman, Jeannette Klijn -

Velderman,, Sander Koppen, Gabriela dias Pereira, Marinka Post, Monique Reijers, 

Gabriëllee Schutte, Meike Smits en Martin-Jan Visser, die als keuze-vak studenten geweldig 

meehielpen. . 

Riaa van der Bij, Marjolein van den Broek, Weia Minderhout, en Thea Nanninga voor 

hunn secretariële - en méér dan dat - hulp. 

Katiaa Bilardo en Arti Schaap voor hun steun en begrip. 

Wimm van Wijngaarden en Riteke van Zaaien, en Irene de Graaf, Beatrijs Lammers, Moira 

Muller,, Tineke Scholten, Marjolein Stapel, Cora Verschuur, en Anouk van Zuylen voor 

hunn hulp en collegialiteit aan het intake- en echo- front. 

Proff  Treffers voor het motto van dit proefschrift. 

All  mijn lieve vrienden en vriendinnen, die ik nog steeds hoop te hebben, na terugkeer in 

rustigerr wateren. 

Sandraa en Steven voor het co-ouderschap-verbond, en deze laatste voor de heldhaftige 

reddingg van het manuscript. 

All ee Haagwindianen voor oppas-uurtjes en gezelligheid. 

Enn natuurlijk mijn echte bemanning, de liefste ter wereld: Mare, en Koen, Boaz en Menno 
diee tijdens de reis zijn opgedoken. Jullie deden al mee voor je het zelf wist, maar vinden 

echtee reizen leuker. Ja, Koen, mamma's proefschrift is eindelijk af: nu het teest. 

Mare,, nog een reisje?. 
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