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Een promotieplek in Groningen, ik had het vijf jaar geleden niet durven dromen. Nu is het 

zover dat er een proefschrift ligt, en dat heb ik zeker aan een aantal andere mensen te danken. 

Want het is waar, een proefschrift schrijf je niet alleen. Graag gebruik ik deze plek om een 

aantal personen kort te bedanken die nauw betrokken zijn geweest de afgelopen jaren. 

 

Allereerst wil ik alle deelneemsters aan de PAD en Promises studie bedanken, meer dan 7,500 

in totaal. Daarnaast ook alle verloskundigen, gynaecologen en research nurses van het 

Verloskundig Consortium die ons geholpen hebben met het werven van al deze zwangere 

vrouwen: wat een werk! Verschillende van jullie heb ik door het hele land bezocht in het eerste 

jaar van mijn PhD traject, een erg prettige afwissing van de kantoorwerkzaamheden. Ik 

waardeer jullie vaak kritische houding tegenover wetenschappelijk onderzoek maar bovenal 

jullie betrokkenheid bij zwangere vrouwen. 

 

Vervolgens wil ik graag de mensen bedanken die mij gedurende het hele onderzoekstraject 

begeleid hebben. Als onderzoeker ben ik erg gegroeid en daar hebben mijn promotoren en  

co-promotor absoluut aan bijgedragen.  

Hans, jou heb ik leren kennen als een nuchter iemand bij wie ik altijd terecht kon. Jouw 

kritische kijk op zaken heeft ervoor gezorgd dat ik de onderzoeksvragen op een andere manier 

bekeek.  

Claudi, jij zit vaak boordevol goede ideeën en denkt erg mee, ook op de momenten dat het 

even wat minder ging, bijvoorbeeld met de moeizame inclusie van de Promises studie. 

Huib, als dagelijkse begeleider spraken wij elkaar doorgaans elke week en ik vind je een erg 

toegankelijk persoon. Dankzij jouw methodologische kennis heb ik echt het gevoel dat ik mijn 

proefschrift en artikelen naar een hoger niveau heb kunnen tillen. De vele keren dat je mijn 

manuscripten hebt gelezen om de puntjes op de i te zetten; het vraagt heel wat geduld. 

 

Verder wil ik ook mijn overige collega’s binnen het Promises team bedanken: Judith, Tjitte en 

Juliette. Ik vond het prettig met jullie samengewerkt te hebben. Judith en Tjitte, met jullie heb 

ik een tijdlang een kamer gedeeld en jullie gaven me direct een welkom gevoel na mijn 

verhuizing naar Groningen. De rondleiding door de stad die ik van jullie kreeg staat me nog 

goed bij. Ook de collega’s die later bij het team aansloten, Lianne en Corien, dank voor jullie 

fijne samenwerking. Verder wil ik ook de stagiaires en met name de student-assistenten Sanne 

en Audrey bedanken voor hun betrokkenheid bij het onderzoek en het vele werk dat ze voor 

ons hebben verzet. 

 



Dankwoord 

160  

In de afgelopen jaren heb ik collega’s van verschillende afdelingen ontmoet en de nodige 

wetenschappelijke inspiratie opgedaan tijdens de ICPE lunches en research meetings en 

journal club van de afdeling Epidemiologie. In particular, I would like to thank my colleagues at 

the department of Epidemiology, I really enjoyed getting to know you, and I have good 

memories of the get togethers we had! 

 

Leescommissie leden, prof. H. Riper, prof. B. Mol en prof. S.A. Reijneveld, bedankt voor jullie 

tijd om dit proefschrift te lezen en te beoordelen. 

 
Vrienden en familie wil ik bedanken voor de momenten dat ik even niet aan werk hoefde te 

denken. Het betekende soms uren in de trein zitten maar wat wil je zo hoog in het noorden. In 

het bijzonder wil ik mijn paranimfen bedanken. Ik kon altijd bij jullie terecht voor oprecht 

advies. Anne Marieke, jij begon grofweg in dezelfde periode met je PhD als ik. Zo hebben we 

samen het lief en leed gedeeld dat samenging met de verschillende fasen van het PhD traject. 

Ons lijstje met de beste eetplekjes in Groningen is niet meer helemaal af gekomen maar we 

zijn een eind gekomen in drie jaar tijd :)  

Marloes, wij kenden elkaar al een beetje uit ons Wageningen tijdperk. Het was erg gezellig met 

jou op de afdeling maar ook op de loopband ;-)  

Beiden wens ik jullie veel succes met (het afronden van) jullie proefschriften! 

 

Tot slot, Simon jij stond het dichtste bij dit alles, niet alleen de behaalde successen maar ook 

de vele frustraties. Je hebt een bewonderenswaardig geduld en weet de juiste dingen te 

zeggen. Je bent een toppertje en stiekem nog wel het beste dat ik in Groningen heb opgedaan! 


