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Dankwoord 
 
Het boekje is klaar! Dit werk had niet voltooid kunnen worden zonder de directe of indirecte hulp van 
zeer veel mensen. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder bedanken. 
 
Allereerst alle vrouwen die hebben deelgenomen aan de MisoREST studie. Dankzij uw bereidheid om 
belangeloos deel te nemen aan dit onderzoek kunnen we de zorg voor vrouwen met een eerste 
trimester miskraam verbeteren. 
 
Prof. dr. B.W.J. Mol, beste Ben Willem, de communicatie tussen ons verliep niet altijd vlekkeloos maar 
wat heb ik veel van je geleerd! Dank voor je vertrouwen in me. Jouw scherpe inzicht en snelle denken 
gaven me soms slapeloze nachten maar inspireerden me vooral om toch de eindstreep te halen. Ik ben 
trots dat ik één van je promovendi mocht zijn. 
 
Dr. W.M. Ankum, beste Pim, ‘even bijpraten’ met jou was altijd fijn. Met je heldere analyses wist je de 
grizzlyberen die ik soms op de weg zag te reduceren tot teddybeertjes. Je nuchtere kijk op zaken hielp 
mij enorm. Van jou heb ik geleerd om dingen praktisch te benaderen en vooral rustig te blijven. Dank 
daarvoor. 
 
De leden van de promotiecommissie, Prof. dr. M.Y. Bongers, Dr. G.C.M. Graziosi, Prof. dr. E. Pajkrt, 
Prof. dr. J.P.W.R. Roovers, Prof. dr. M.W. van Tulder en Prof. dr. H.C.P.M. de Weert dank ik voor het 
kritisch beoordelen van het manuscript en het plaatsnemen in deze commissie. 
 
Dank aan alle mede-auteurs, met jullie hulp hebben we mooie artikelen kunnen schrijven. Judith 
Huirne, je voortrekkersrol bij de benigne gynaecologiestudies en je betrokkenheid bij de MisoREST 
verdienen een speciaal woord van dank. Katrien Oude Rengerink en Christiana Naaktgeboren, dank 
voor jullie hulp bij de analyses, het geduld en de bereidheid om te helpen als ik weer eens een bepaald 
stukje statistiek niet snapte. Mede daardoor ben ik inmiddels over mijn SPSS-angst heen… Bobae Kim, 
thanks for your help with the systematic reviews. 
 
De dames van het trialbureau, hartelijk dank voor alle ondersteuning van de MisoREST studie! 
Marjan duPrie, veel dank voor de hulp bij het aanvragen van de promotie, wat fijn dat we met al onze 
vragen hierover bij jou terecht konden. 
 
Alle ziekenhuizen, lokale onderzoekers en research nurses van het Consortium die hun steentje 
hebben bijgedragen aan de MisoREST studie: veel dank! 
 
Arts-onderzoekers van het Consortium en/of AMC: het was fijn om elkaar tegen te komen, lol te 
hebben maar ook te sparren tijdens Consortiumdagen, kwartaalbijeenkomsten, congressen, 
lunchbesprekingen maar meestal gewoon ‘in de wandelgangen’. De wintersport in Gerlos blijft toch 
wel het hoogtepunt uit mijn onderzoekerscarrière! Dames van de Cappuccinokamer, Esmée, Judith en 
Marike, H4-236 zal altijd een beetje ‘onze’ plek blijven…    
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Oud-collega’s van de Gynaecologie en Obstetrie in het AMC: dank voor de prettige samenwerking in 
het jaar dat ik als arts-assistent bij jullie werkte, en voor de steun toen ik de keuze maakte om te 
stoppen in dit vakgebied. 
 
Oud-collega’s van de Gynaecologie en Obstetrie in het Amphia Ziekenhuis; bij jullie mocht ik mijn 
eerste stappen als arts zetten. Stiekem mis ik de Brabantse gezelligheid nog wel eens... Dr. Marja 
Dijksterhuis, dr. Dave Hendriks en dr. Dimitri Papatsonis, dank voor jullie begeleiding.  
 
De MisoREST-studenten: Judith Hentzen en Malu Wekker, dank voor jullie enthousiaste inzet en veel 
succes in jullie verdere carrière! 
 
3KL specialistenpeloton: die 10 weken ‘survival voor gevorderden’ scheppen toch een band… Ik zie 
uit naar de volgende reünie. M’n ‘a-maatjes’ van klas 1402, Anna, Ard, Flip, Henri, Kenny, Kristel, 
Lidewij, Mohammad, Renske, Vincent, Yolanda: wisten jullie al dat ik ga promoveren…? Wat hebben 
we de afgelopen jaren een bijzondere band opgebouwd. Ongelofelijk veel dank voor jullie support! Ik 
zie ernaar uit om dan toch echt dr.ama te zijn… 
 
Het kader van de AMA opleiding van het DGOTC, in het bijzonder Ltzar1 Zeeuwen en Lkol Kleinhout: 
jullie bereidheid om me extra tijd voor onderzoek te geven heeft me enorm geholpen, veel dank.  
 
Alle oud-collega’s van GZHC Utrecht op de Kromhoutkazerne, het was fijn om bij jullie mijn eerste 
stappen in het AMA-vak te zetten. Janine, Marieke en François: jullie vakkennis en enorme ervaring 
binnen Defensie hielpen mij om te groeien als (militair) arts.  
 
Medewerkers van huisartsenpraktijk Norg in Haelen: ik had nooit verwacht dat ik het zo goed naar 
mijn zin zou hebben in het Limburgse land. Roelf, de gesprekken met jou hielpen niet alleen bij het 
vergroten van mijn vakkennis, maar hebben me ook als mens doen groeien. 
 
De specialisten en arts-assistenten chirurgie in het Medisch Centrum Leeuwarden: de ene AMA is de 
andere niet… Dank voor de samenwerking en begeleiding, in het bijzonder dr. Diderick de Roy van 
Zuidewijn en dr. Eric Manusama. 
 
Opleiders van de NSPOH: dank voor uw begeleiding tijdens de profielopleiding arts Beleid & Advies. 
Het was erg efficiënt om het onderzoek af en toe te mogen ‘misbruiken’ voor moduleopdrachten… 
Dr. Adriaan Hopperus Buma, uw enorme ervaring op het gebied van beleid en advisering binnen 
Defensie werkt inspirerend.  
 
Alle collega’s van 43 Medcoy: ik ben pas een paar maanden bij jullie aan het werk maar het voelt als 
veel langer… Dank voor de hartelijke ontvangst! Gerben, Harmen, Harry, Jeroen, Joyce, Kristina, Marc 
en Martijn: ik zie er naar uit om binnenkort samen met jullie op een andere plek mooie en nuttige 
dingen te gaan doen. Lkol Eimers-van Nes, Rejanne, je manier van leidinggeven is inspirerend. Evelien 
Sluiter en Judy Rotteveel, fijn om met al mijn vragen over ‘groene’ zaken bij jullie terecht te kunnen. 
Doc’s van het 43e; Jeltsje, Lidewij, Liesbeth, Mohan en Robert, het is leuk om samen met jullie te mogen 
dokteren. 
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Collega’s van GZHC Oirschot: ik voel me welkom in het Brabantse land en zie uit naar de verdere 
samenwerking. 
 
Alle vrienden die ik de afgelopen tijd schromelijk verwaarloosd heb omdat het werk/onderzoek weer 
eens prioriteit had: dank voor jullie geduld en veel dank voor de goede gesprekken en vooral de 
gezelligheid als ik er dan eens wél was. Natasja en Peter, met jullie een theetje (of iets sterkers…) doen 
is altijd weer fijn. Oud HGJV’ers, dit jaar ben ik hopelijk wel bij de reünie. Judith en Margreet, Utereg 
ons stadsie, maar we moeten snel ook Eindhoven eens onveilig maken... Lydia, ik kom gauw weer op 
de thee, ook al is dat nu iets verder reizen. Petra, je bent een prima cat-sitter maar een nog veel beter 
grafisch vormgever, heel veel dank voor je ontwerp van de omslag!  
 
Marike, je geduld, praktische aanpak en doorzettingsvermogen zijn ongekend. Ik ben ongelofelijk 
dankbaar voor je steun, niet alleen bij het onderzoek maar ook op persoonlijk vlak. Ook al kenden we 
elkaar niet toen we het MisoREST-avontuur aangingen, ik had me geen beter onderzoeksmaatje 
kunnen wensen! 5 jaar onderzoek heeft niet alleen geresulteerd in 2 prachtige proefschriften, maar 
ook in een hoop mooie herinneringen.  De congres-minivakantie in Lissabon is daar misschien wel de 
leukste van... En op 28 maart komt er hopelijk weer een hele mooie ervaring bij. Je wordt een 
fantastische gynaecoloog, dat kan niet anders. Ik wens jou, Arno, Raul en Loreen het allerbeste en 
hoop dat we elkaar, nu de proefschriften klaar zijn, niet uit het oog verliezen. 
 
Marieke: wat begon als gezamenlijk co-schappen lopen in Tanzania liep uit op een hele waardevolle 
vriendschap. Ik ben heel blij dat jij mijn paranimf wilt zijn. En wat fijn dat we nu weer in dezelfde stad 
wonen! Je hebt een prachtig gezinnetje, met inmiddels weer uitbreiding onderweg, en bent lekker op 
weg met de opleiding. Wie weet wat de toekomst nog meer brengt. En misschien, ooit, kunnen we nog 
eens een bezoekje brengen aan dat hele mooie witte strand op Zanzibar… 
 
Koekkoekjes, dank voor de steun en belangstelling voor mijn onderzoek. Ik zie ernaar uit dat jullie de 
volgende doctor in de familie afleveren…. 
Kristine, mijn ‘paranichtje’, wat fijn om te weten dat jij op 28 maart aan mijn zijde staat. Je bent een 
slimme en nuchtere dame die een hele goede internist gaat worden, ik ben trots op je! Ik zie uit naar 
jouw promotie die ongetwijfeld ergens in de komende jaren ook plaats gaat vinden. En wat fijn om je 
bij alles gesteund te weten door Jozef-Jan.  
 
Lieve Rob en Margot, je schoonfamilie krijg je er ‘gratis’ bij maar ik had het niet beter kunnen treffen. 
Jullie steun en praktische hulp zijn onbetaalbaar. Maud en Thomas, Pleun en Fier, dank voor het 
hartelijke welkom in de familie; ik voel me thuis bij jullie. 
 
Wat ben ik gezegend met twee oma’s die mijn promotie mee mogen maken. 
Oma Hoogvliet, wat mooi om te zien hoe trots je bent op al je (achter)kleinkinderen. Wij zijn ook heel 
erg trots op jou, onze dappere ‘mater familias’. 
Oma Verschoor, dank voor uw warme belangstelling, eindelijk dan toch echt een dr. Verschoor. 
 
Carina, vroeger vochten we elkaar nog wel eens de tent uit maar je blijft altijd m’n lieve grote zus. Wat 
heerlijk dat je bij Pieter het geluk hebt gevonden. En met de komst van Matthew hebben jullie me een 
hele trotse tante gemaakt. 
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Leendert, ook al ben je drie koppen groter dan ik, je blijft m’n kleine broertje… Maar wel een broertje 
op wie ik heel erg trots op ben! Fijn dat ik altijd bij je terecht kan. 
 
Lieve papa en mama, jullie hebben ons een hechte en warme basis gegeven en ik kan niet in woorden 
uitdrukken hoe dankbaar ik daarvoor ben. Dank voor jullie support en grote vertrouwen in ons alle 
drie. De laatste maanden waren niet makkelijk, toen pa’s gezondheid hem in de steek liet. Ik heb 
ongelofelijke bewondering voor de manier waarop jullie hiermee omgaan. En wat de toekomst verder 
ook brengt, we hebben elkaar en gaan er het beste van maken! 
 
Lieve Gijs, jij maakt me een mooier mens. Twee grote uitdagingen; het schrijven van dit proefschrift 
en jouw uitzending, hebben we nu (bijna) achter de rug. Ik zie uit naar onze nieuwe avonturen samen…  
Dank voor je onvoorwaardelijke steun, vertrouwen en geduld. Ik hou van je! 
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