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D a n k w o o r d 

De patiënten die hebben meegedaan aan het onderzoek dank ik voor hun bereidwilligheid, 

inzet en interesse. Door jullie bijdragen weten we nu meer over het HELLP syndroom en 

kan betere zorg geboden worden. De ervaringsverhalen, het feit dat niets teveel was en 

dat jullie vooral voor andere vrouwen meededen maakten grote indruk op mij. Ook de 

vrouwen die de controlegroep vormden dank ik voor hun bijdrage, zonder jullie zou een 

belangrijk deel van dit onderzoek niet mogelijk zijn geweest. 

Mijn promotor, Professor dr PE Treffers heeft lang geleden gezegd dat ik diegene was, die 

onderzoek moest doen naar de HELLPen. Beste Pieter, bedankt voor alle kritische noten 
en alle leerzame uren. 

Mijn promotor, Professor dr OP Bleker, dank ik voor het blinde vertrouwen in mij. Beste 

Otto, je hebt mij altijd gestimuleerd om door te gaan. 

Mijn twee co-promotors, Guus Dekker en Hans Wolf, waren twee tegenpolen en samen 

een goed duo. Guus, jij was diegene die zag hoe ik verder moest gaan en je was ongelofelijk 

stimulerend. Zonder Hans was het echter nooit wat geworden. Beste Hans, je hebt 

waanzinnig veel tijd aan het onderzoek besteed. Je was zeer kritisch en zorgvuldig en 

niets was je teveel. Bedankt voor al je geduld en onmisbare adviezen. Gelukkig wordt de 

samenwerking AMC-VU voortgezet door het PETRA (PreEclampsia TRial Amsterdam) 
onderzoek. 

Het altijd relativerende optimisme van Harry Büller was een bijzondere stimulans. Beste 

Harry, bedankt voor je heldere visies. De samenwerking met Rianne Koopman was altijd 

prettig. Beste Rianne, fijn datje altijd bereid was om een advies te geven, om samen een 

patiënt te zien of om een artikel te corrigeren. 

De promotiecommissie dank ik voor het kritisch doorlezen van het manuscript. 

Het gezamenlijke Dijkzigt-AMC onderzoek met Willy Visser en Henk Wallenburg heeft 

ervoor gezorgd dat mijn interesse in preëclampsie en HELLP syndroom zo groot werd, 

waarvan dit proefschrift het resultaat is. Alle medewerkers van de verloskunde afdeling 

dank ik voor de mogelijkheid de patiënten postpartum te kunnen testen op hun afdeling. 



Het was voor de patiënten prettig om vertrouwde gezichten terug te zien. Steven Westenberg 

dank ik voor zijn hulp in nood bij het testen van de patiënten. De slogan " het komt allemaal 

goed " houden we er in. 

Bram van den Ende zorgde ervoor dat alles mogelijk was op het stollingslaboratorium. 

Beste Bram, bedankt voor de optimale samenwerking. De mensen van het Specieel 

Laboratorium Hémostase waren altijd bereid en dank ik voor hun betrokkenheid. Ook de 

mensen van het Laboratorium voor Algemene Klinische Chemie en de diverse laboratoria 

in de VU waren altijd bereid te helpen. 

Het enthousiasme van Pieter Reitsma maakte het mogelijk om de factor II mutatie op te 

sporen. 

Gouke Bonsel en Martin Prins van de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek 

zorgden voor een beter inzicht in hun vakgebied. 

Kinderartsen en neonatologen dank ik voor hun hulp bij de follow-up. 

De secretaresses van de Vrouwenkliniek dank ik voor hun hulp bij het maken, het 

wegbrengen en ophalen van dia's, het bijbrengen van computerkennis en voor nog veel 

meer. 

Alle medewerkers van de afdeling Medische Fotografie en Illustratie dank ik voor de 

prachtige posters en dia's en in het bijzonder Chris Bor en Hans Sibum voor de verfraaiing 

van het boekje. 

Mijn familie en vrienden dank ik voor hun betrokkenheid, belangstelling, steun en 

enthousiasme. 

En tenslotte Bouke, jij kwam op het juiste moment. 




