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Dankwoord 

Eenieder die heeft bijgedragen aan het uitvoeren van het Hongerwinteronderzoek en 
aan de totstandkoming van dit proefschrift wil ik van harte bedanken. De mannen en 
vrouwen geboren rond de Hongerwinter in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam 
die hebben meegewerkt aan het onderzoek vormen een belangrijke groep. Zonder hun 
hoge, bereidwillige deelname had het Hongerwinteronderzoek en dus ook dit 
proefschrift niet kunnen plaatsvinden. 

Naast hen gaat mijn dank vooral uit naar de onderzoeksverpleegkundigen: Marjan 
Loep, Mieneke Vaas, Lydia Stolwijk, Jokelies Knopper, Yvonne Graafsma en Maartje 
De Ley. Ik wil jullie elk bedanken voor jullie inzet, kundigheid, eigen expertise en visie. 
Zonder jullie werk konden niet 2700 medische statussen, 1000 interviews en 750 kliniek 
bezoeken worden afgerond. Marjan en Mieneke, jullie waren de constante factor omdat 
jullie samen van begin tot het einde van de twee en half jaar gegevensverzameling erbij 
zijn geweest. Marjan ik wil je bedanken voor je inzet en doorzettingsvermogen. Wat jij 
plande kreeg je ook af en dat was een groot deel waarvoor je heel wat kilometers hebt 
moeten afleggen. Mieneke, bedankt voor je enthousiasme, je praktische aanpak, je 
handige werkprotocollen en folder en voor je lieve kaartjes. Lydia, bedankt voor je 
brede belangstelling en het staan voor je eigen keuzes. Jij combineerde je werk met een 
wetenschappelijke stage waarin je de perinatale sterfte rond de Hongerwinter 
beschreef. Yvonne, bedankt voor de snelheid en grondigheid van werken waardoor je 
moeiteloos interviews kon overnemen in drukke periodes. Jokelies, bedankt voor je 
warme persoonlijke benadering bij de deelnemers thuis en vooral bij de bezoeken in 
het AMC. Maartje, bedankt voor je werkijver en nauwkeurigheid. Jij was het die 
systeem kon houden in de vriezer, maar vooral bedankt voor je gezelligheid. 

De rol van Jan van der Meulen als projectleider van het Hongerwinteronderzoek is 
onmiskenbaar geweest. Jan, ik wil mijn waardering uiten voor je begeleiding die vooral 
intensief was in de fase van het schrijven van de artikelen, al bleef jouw zorg bestaan 
dat de teksten beter konden. Ik hoop dat jouw vroegtijdige overstap naar het team van 
Southampton succesvol zal blijken. Een speciale dank en appreciatie spreek ik uit naar 
mijn promotoren. Otto Bleker vanuit de Verloskunde en Gynaecologie en Janny Koppe 
vanuit de afdeling Neonatologie wil ik bedanken voor hun beider enthousiasme door 
de jaren heen voor het Hongerwinteronderzoek. Niet alleen naar ons toe en maar ook 
naar buiten toe vormde dit een blijvende stimulans. De begeleiding van Patrick 
Bossuyt in het laatste jaar van het onderzoek was de sleutel tot een goede afronding. 
Door je snelle en kernachtige commentaar, je veelomvattende kennis en je 
evenwichtige persoonlijkheid is het een plezier om met je samen te werken. 

In dit onderzoek hebben we nauw samengewerkt met het team van de Medical 
Research Council Environmental Epidemiology Unit van Southampton. I would like to 
thank Professor David Barker for his interest in starting a new study on the survivors 
of the Dutch Famine, his clearness in formulation especially in the main message of an 
article, his discussions of the results, his hospitality in Southampton, and for the 
opportunity he gave us to join the fetal origin meeting. It was a pleasure to work with 
Clive Osmond. Clive, I shall miss your statistical advice, your tranquillity and very 
funny e-mails. Caroline Fall thank you for your openness, I have learned a lot from 
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Dankwoord 

your practical experiences from the UK studies. Good luck with your studies in India. 
Sarah Duggleby thank you for your trip to Amsterdam with Caroline to train us with 
the clinical visit protocol. Furthermore, I would like to thank other members of the 
Southampton team: David Phillips, Keith Godfrey, Catherine Law, Cyrus Cooper and 
Chris Martyn for their own views and sharing of ideas. 

De medewerkers van het Gemeentearchief Amsterdam wil ik bedanken die Marjan, 
Mieneke en Lydia een half jaar dagelijks over de vloer hadden om alle medische 
statussen te coderen. Tevens wil ik ook Sabina Hetebrij, Anja Veld, de heren P de Joon 
en J. Goldstein en andere medewerkers van het bevolkingsregister Amsterdam 
bedanken omdat zij in twee jaar tijd de meeste adressen van de ruim tweeduizend 
geborenen wisten te achterhalen. 

De verpleegkundigen van de Speciale Onderzoeks Eenheid F5-Noord Oost van het 
AMC: Anneke, Erwin, Gerrie, Henk, Imelda, Ine, Jacqueline, Kees, Kenneth, Linda, 
Marja, Nicolette en Saskia hebben menig buisje bloed afgenomen en verwerkt. Elke 
ochtend, zelfs op zaterdag, konden we terecht op jullie afdeling en werden we bij 
toerbeurt door een van jullie bijgestaan in de uitvoering van het AMC bezoek. Later 
kregen we een vast gezicht in de persoon van Marjolein van de Zwaan. Jullie hadden 
voor iedere deelnemer een eigen persoonlijk, vriendelijk woord, bedankt jullie allen. 

Een groot aantal personen en afdelingen binnen het AMC verleenden hun 
medewerking aan het Hongerwinter onderzoek. Allereerst dr. Bob Michels die advies 
gaf over de glucose tolerantie test en hielp bij de interpretatie van de diabetes 
uitkomsten. Professor Wiersinga had de klinische verantwoordelijkheid tijdens de 
AMC bezoeken. Dr Gert van Montfrans en dr Bart Vogel trainden ons voor de 
bloeddrukmetingen en Gert van Montfrans assisteerde bij de interpretatie van de 
bloeddruk gegevens. Voor het afnemen van de ECG's werden we getraind door 
medewerkers van de afdeling Cardiologie onder coördinatie van mevrouw Biesheuvel. 
Cardioloog dr Jutta Schroeder-Tanka voorzag de klinisch beoordeelde ECG's van een 
ischémie score wat werd voorbereid door onderzoeksverpleegkundige Marjan Loep. 
Dr. CM Roos en Niesje Verhey van de afdeling Longfunctie waren zeer behulpzaam bij 
de longfunctie metingen. Niesje trainde ons niet alleen aan het begin van het 
onderzoek maar ook tussentijds werden de longfunctie metingen door haar nauwgezet 
gecontroleerd. Voor vragen over de laboratorium bepalingen konden we altijd terecht 
bij dr Jan Dols. Het Klinische lab van het AMC analyseerde de algemene bepalingen en 
gaf huisvesting aan de vriezer. Het "SLICC" laboratorium (dr Hoek en Marian Paul) 
deed de lipiden bepalingen en het "ENDO" laboratorium (dr Endert) deed de 
schildklierfunctie bepalingen. Professor Hajo van der Helm wil ik bedanken voor zijn 
zeer regelmatige belangstelling voor de voortgang van het onderzoek. IJbeltje 
Duindam assisteerde bij de financiële zaken. Maar ook dank voor de apotheek voor de 
opslag van de glucoseoplossingen, de afdeling inkoop die we meerdere malen tot 
wanhoop dreven door ontbrekende aanvraagnummers, de afdeling opname waar we 
wekelijks de ponskaartjes konden aanvragen. 

Ook buiten het AMC verleenden verschillende mensen hulp en advies: Dr Edith 
Feskens en dr Jaap Seidell, van het RIVM in Bilthoven, wil ik bedanken voor hun 
bereidwillige hulp en voor het beschikbaarstellen van gevalideerde vragen uit de 
Zutphen, MORGEN en EPIC studie voor het Hongerwinter interview. Ook maakten 
Jaap Seidell and Dr Marga Ocke het mogelijk dat de EPIC voedingsvragenlijst met 
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maaltijd foto's gebruikt kon worden in het onderzoek. Daarnaast wil ik ook dr Paul 
Deurenberg, afdeling Humane Voeding LU Wageningen bedanken voor de 
enthousiaste training van de onderzoeksverpleegkundigen in de antropometrie en het 
beschikbaar stellen van de weegschalen en handige draagbare lengtemeters voor het 
onderzoek. Dr Karien Stronks, destijds EU Rotterdam, gaf advies om de sociaal 
economische status te meten. Dr GJ Bruining en dr D Halley, Rotterdam, gaven advies 
over de afname van de "buffy coats". Dr Johannes Ruige, VU Amsterdam, bedankt dat 
wij een dagje met hem mee mochten lopen in het diabetes onderzoekscentrum in 
Hoorn. Kevin Taylor from the Department of Clinical Biochemestry, Cambrigde UK, 
for analysing the insulin and splitinsulin and professor CN Hales helped with the 
interpretation of the glucose and insulin outcomes. 

Mijn werkervaringen opgedaan tijdens het eerste hongerwinteronderzoek waren 
onmisbaar bij de uitvoering van het nieuwe onderzoek. Ik wil daarom dr L.H. Lumey 
mijn erkentelijkheid betuigen voor zijn projectleiding van het eerste 
Hongerwinteronderzoek en voor zijn inzet in binnen- en buitenland voor verdere 
studie naar de effecten van de Hongerwinter. Van verpleegkundige Gerda Stam heb ik 
veel geleerd van de wijze waarop zij praktisch het eerste hongerwinteronderzoek heeft 
uitgevoerd. Mede door haar correcte benadering waren de vrouwen in het nieuwe 
onderzoek weer bereid om mee te werken. Ook hielp zij ons op weg met de codering 
van de partusboeken. It was a pleasure to work and discuss together new study 
designs and questions with dr Sarah Santanna, dr Aryeh Stein and dr Lumey. Tussen 
de twee hongerwinter subsidies kon ik onder leiding van Professor Jan Tijssen blijven 
werken bij de vakgroep Klinische Epidemiologie en Biostatistiek. Ook begeleidde hij 
mij in de beginfase van het nieuwe Hongerwinteronderzoek. 

Medecollega's van de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek van het AMC 
bedankt voor jullie belangstelling voor het onderzoek. Met name bedank ik Tessa 
Roseboom die als AIO het hongerwinterteam heeft versterkt. Het was zeer stimulerend 
en plezierig om samen met jou te werken aan de analyses van het onderzoek en te 
discussiëren over onze soms verschillende bevindingen van het onderzoek. Ik heb veel 
vertrouwen in een goede afronding van jouw proefschrift dat o.a. de bloeddruk, het 
lipidenprofiel en overige cardiovasculaire factoren na prenatale blootstelling aan de 
Hongerwinter gaat beschrijven. Ik wil Friedo bedanken voor zijn tips bij de start van 
de gegevensverzameling, Joke voor de tips in Word, Noor en Gre voor secretariële 
ondersteuning en Ingrid voor de handige sponsor adressenlijst. 

Louise, Karien, Perla, Hans en andere nieuwe collega's van de afdeling Sociale 
Geneeskunde wil ik bedanken voor de goede sfeer en stimulerende nieuwe 
werkomgeving. 

Ter afsluiting van deze lange lijst van personen wil ik mijn lieve familie en vrienden 
niet onvermeld laten. Ik wil beginnen met mijn ouders te bedanken voor de vele 
mogelijkheden en vrijheden die jullie mij gaven. Bedankt voor jullie steun op vele 
vlakken. Daarnaast eveneens dank aan Roger en Anita, Raimond en Maaike, Diana, 
Clothilde en de Petra's voor jullie support en vriendschap. Lest best is natuurlijk 
Moussa. Jij was het die mijn dagelijkse belevenissen snel liet relativeren en mij de 
ruimte en ondersteuning gaf om dit proefschrift te kunnen voltooien. Het is heerlijk om 
onze liefde terug te zien in Benjamin. 
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