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Dankwoord d 

Alss de eindstreep van een proefschrift nadert overheerst er een kluizenaarsgevoel. Het 

nadenkenn over het dankwoord drukt je met de neus op de feiten dat in de loop der jaren velen 

hebbenn bijgedragen aan het tot stand komen van het uiteindelijke resultaat. 

Joss van Roosmalen, alsof je je betrokkenheid bij de "safe motherhood" wilde doorgeven gaf je 

mee na mijn co-schap verloskunde/gynaecologie het boek "The Joys of Motherhood" van 

Buchii  Emecheta. Je had ideeën voor het waiting home onderzoek in Zimbabwe, voor 

onderzoekk in het LUMC en het AMC en nog veel meer. Je gedrevenheid hield nooit op, maar 

jee vertrouwen dat het me zou lukken ook niet , bedankt. 

Prof.. Otto Bleker, bedankt voor je optimisme en je inzet om de grote lijnen uit "poeki-poeki" 

enn Nederland tot een geheel te smeden! Behalve mijn promotor, was je ook mijn opleider in 

hett AMC. Je credo "in een sfeer van veiligheid durven dokters hun fouten met elkaar te 

bespreken,, en daar wordt de patiënt uiteindelijk beter van" vind ik nog steeds de kern van de 

medischee opleiding. 

Dee leden van de promotiecommissie dank ik voor het kritisch doorlezen van het manuscript. 

Franss van der Velde, samen hing ons in Zimbabwe een "act of misconduct" boven het hoofd 

omdatt Dr Kirunda, een soort Zorregieta in het regime van Idi Amin, ons beleid na een sectio 

inn de voorgeschiedenis afkeurde. Ons verzet werd het begin van mijn proefschrift en 

versterktee onze vriendschap. 

Hoofdstukk drie was niet mogelijk geweest als Hans Wolf de selecties uit de perinatale 

databasee van het AMC niet had gemaakt. Vanuit het AMC legden de student-assistenten 

Lauraa van der Vliet en Myrthe Sluis, en in het LUMC Bemmy Röell-Schorer, de basis voor de 

artikelenn in dit hoofdstuk. Hartelijk dank voor julli e enorme inzet! 

Verderr zijn er vele anderen die me hebben geholpen in de verschillende fasen van het 

proefschrift.. In Zimbabwe denk ik dan o.a. aan de verpleegkundigen die de interviews hebben 

afgenomenn en de moeders uit de waiting homes. Helena Pettersson, bedankt voor het 

doorspittenn van de partus-boeken om het sectio-beleid te kunnen evalueren. Alex Tempelman, 

ookk al reed je onze 4-wheel drive in de prak, bedankt voor de follow-up van de waiting 
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homes.. In Nederland hielp Lottie Lubsen met het zoeken naar al eerder verschenen 

proefschriftenn over de sectio caesarea, hartelijk dank hiervoor. Door de bibliotheek van het 

Gelree Ziekenhuis zijn talloze artikelen wereldwijd besteld, dat was werkelijk een fantastische 

service! ! 

Dankk natuurlijk ook voor mijn maatschapsleden: Anjoke, Bert, Marcel, Marten, Marieke en 

Peter.. Jullie hebben me aangemoedigd door te zetten en me uit de wind gehouden wat betreft 

dee oneindige taken naast de directe patiëntenzorg. Ik kijk uit naar de toekomst in ons nieuwe 

Gelree Ziekenhuis. 

II  would like to thank Mrs Elizabeth Harding who kindly and rapidly proofread the text of this 

thesis. . 

Vann Leiden tot in Afrika, van kamperen tot ontberingstocht, van verliefdheid tot vaderschap, 

vann dienstweigeren tot promoveren, julli e hebben ervan geweten. Kortom, ik kan me geen 

beteree paranimfen voorstellen! Erik van Biemen en Charlotte van Gent bedankt. 

Weinigenn hebben mijn overgang van co-assistent tot agio en van tropen-dokter tot doctor van 

dichtbijj  meegemaakt. Er was er één die dat zelfs vrijwilli g deed en tevens veel tijd stak in het 

lezenn en verbeteren van dit proefschrift, Zoiets doe je niet met je verstand, dat kan alleen uit 

liefdee bedankt. 
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