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Nawoord 

Dit proefschrift is tot stand gekomen dankzij de stimulerende en volhardende invloed 

van vele mensen. Allen, ook diegene die hier niet bij naam genoemd worden en die zich 

misschien niet eens bewust zijn van hun bijdrage, wil ik bedanken. Steun bij en plezier 

in je werk haal je niet alleen uit werkbesprekingen en dagelijkse begeleiding, maar ook 

uit "losse" opmerkingen als: "heb je al een cel gevonden?", "hoe gaat het?", kan ik iets 

voor je doen?", "ik heb bloed voor je geprikt want ik kon je nergens vinden", leuk 

praatje"of "ik heb een artikel waar je misschien iets aan hebt". Ik heb dat erg op prijs 

gesteld. 

De volgende mensen wil ik echter met name bedanken: 

Mijn beide promotoren, prof. Dr. O.P. Bleker en prof. Dr. N.J. Leschot. 

Beste Otto, ik bedankje voor je niet aflatende enthousiasme en je vertrouwen. 

Beste Nico, van je kritische houding en praktische tips heb ik veel geleerd. Dank 

daarvoor. 

Mijn beide co-promotoren, Dr. J.M.N. Hoovers en Dr. J.M.M, van Lith. 

Beste Jan H., je positieve kijk op de dingen, ook als de werkelijkheid anders doet 

vermoeden, is erg inspirerend geweest. 

Beste Jan, jouw creativiteit bij en enthousiasme voor nieuw onderzoek is zeer 

aanstekelijk. Een goed voorbeeld doet goed volgen. 

Een groot deel van het onderzoek vond plaats op de polikliniek Verloskunde, vooral op 

de echokamer. 

Mijn collega's Tineke Scholten, Anouk van Zuylen en Emmy van Houten wil ik 

ontzettend bedanken voor de prettige jaren. Zonder jullie luisterende oren, op-peppende 

woorden en goede adviezen was het zeker niet zo goed met me gegaan. 

Dr. Bilardo en Dr. Pajkrt. 

Lieve Katia en Eva, veel dank voor alles wat je jullie voor me gedaan hebben, en zeker 

ook voor wat jullie niet gedaan hebben, zodat een deel van mijn proefschrift mede dank 

zij jullie is ontstaan. 

Het onderzoek vond plaats in samenwerking met de afdeling Klinische Genetica. 
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Marja Jakobs, vanaf het begin tot het eind heb je meegewerkt en meegedacht. We 

hebben ons onderzoek tot een bijzonder goed eind gebracht. Ik vind het een eer dat je 

tijdens de verdediging ook naast me zal staan. 

Bart Essink, Saskia van Bezouw en Marianne Dijkstra, de "foetale-cellen-groep". 

Ondanks het moeizame onderzoek heb ik een leuke tijd gehad met jullie en hoop jullie 

nog vaak tegen te komen in het AMC. 

Bij promoveren hoort presenteren, en ondanks strakke planningen en goede 

voorbereiding, moesten dia's en foto's altijd gisteren klaar. Rob Lutgerhorst en Eelco 

Roos, bedankt dat jullie dat altijd weer voor elkaar kregen. 

Mijn ouders wil ik bedanken. 

Lieve Bob en Ria, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke, maar gelukkig niet kritiekloze 

steun, vertrouwen en liefde. Ik ben ook trots op jullie! 

Als laatste, en als meeste, wil ik "mijn doctor" bedanken. Liefste Erik, bedankt voor 

alles en nog zoveel meer. 

Irene 

142 


