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ABSTRACT

Abstract

Urinemonsters, heel veel urinemonsters, een artikel indienen vanuit de jungle in Ecua-
dor, krokodillentranen, huzarensalade bakjes gevuld met urine, een concert van Angus 
& Julia Stone, roze multomappen, veel huidflora, het skypen op bizarre tijden, mijn 
liefde die het woord promotie niet meer kan horen, het dromen over SPSS syntax, 
een E. coli uitbeelden op de dansvloer, de stapels statussen, “oh ja”-momenten on-
der de douche, een huisgenoot waarschuwen voor urinemonsters in de ijskast, to-do-
lijstjes zonder einde, ATC-codes, een fout ontdekken tijdens het ophangen van mijn 
eerste poster, het vrijdagmiddag-ik-heb-deze-week-niet-genoeg-gedaan-schuldgevoel, 
het vele nadenken over onbelangrijke dingen, de volledig onnodige uitstapjes naar de 
boekwinkel in het AMC, helden zoals Archie Cochrane en Atul Gawande,  het hebben 
van veel vrije tijd maar nooit echt vrij zijn, het uren invoeren van onbruikbare data, mijn 
congresmiddag in Chicago verruilen voor een Frank Lloyd Wright Tour, de vreugde-
sprongetjes bij de acceptatie van een artikel, de keukenvloer van ons huis bezaaid met 
artikelen, rijden door de outback (in de regen), verslaafd aan de e-mail ververs knop, de 
UTI-angels, en tot slot het niet kunnen geloven dat het toch echt AF IS! Het is slechts 
een kleine greep uit de gedachten en herinneringen die door mijn hoofd dwarrelen bij 
het schrijven van dit dankwoord.

Introduction

Zonder goede promotoren en co-promotoren komt er geen boekje. 

Geachte professor Stolk, beste Ronald, jij wist op het juiste moment, meestal als ik even 
echt verdwaald was, in te grijpen en me een duwtje in de goede richting te geven. Te-
gelijkertijd heb jij mij de ruimte gegeven om mijn eigen draai aan dit promotietraject te 
geven en om het onderzoek uit te voeren op locaties naar keuze: “Caroline, waar zit je 
nu weer...... Sint Maarten, Adelaide, Londen, Genève?”    

Geachte professor Erwich, beste Jan Jaap, jouw praktijk- en onderzoekservaring binnen 
het obstetrische veld zijn onmisbaar geweest voor vele hoofdstukken in dit proefschrift. 
Waar ik je erg dankbaar voor ben is dat door jouw inbreng dit proefschrift een Austra-
lisch tintje heeft gekregen. 

Geachte dr. Geerlings, lieve Suzanne, jij bent mijn held, mijn voorbeeld. Betrokken, en-
thousiast, energiek en pragmatisch. Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die jou een 
copromotor maken om trots op te zijn en om over op te scheppen tegen andere pro-
movendi. Ik hoop in de toekomst nog vaak met je te mogen samenwerken. Onderzoek 
doen naar urineweginfecties is ‘damn sexy’!

195



196

HET IS AF!

De leden van de leescommissie, prof. A.I.M. Hoepelman, prof. S.A. Scherjon en prof. 
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls ben ik zeer erkentelijk voor hun bereidwilligheid om 
zitting te nemen in de promotiecommissie en voor het kritisch beoordelen van mijn 
proefschrift. 

Methods

Meer dan 1000 urinemonsters.......! Zonder hulp, geen urinemonsters. 

De deelname van patiënten in wetenschappelijke studies is essentieel om de gezond-
heidszorg te kunnen verbeteren. Ik wil daarom in de eerste plaats alle (zwangere) vrou-
wen bedanken die hebben mee gedaan aan één van de studies. Zonder de door hen 
zorgvuldig (en soms creatief) verzamelde urinemonsters was het onmogelijk geweest 
om deze studies uit te voeren. 

Verder wil ik graag de medewerkers van alle deelnemende verloskundepraktijken (Ver-
loskundigen Vida en Verloskundige Stadspraktijk), de poliklinieken verloskunde van 
verschillende ziekenhuizen (het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Martini 
Ziekenhuis, het Academisch Medisch Centrum, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis en 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis), en natuurlijk ook de medische laboratoria die de vele uri-
nemonsters hebben verwerkt (CERTE, Academisch Medisch Centrum en Jeroen Bosch 
Ziekenhuis), hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Wie vooral niet vergeten mogen worden zijn de mensen die veel werk achter de scher-
men hebben verricht; alle betrokken secretaresses, polikliniekassistentes, koeriers en 
analisten. Aukje, jij was er van het begin tot het einde bij, altijd gezellig!

Results

Zonder mede-auteurs was ik nooit  auteur geworden.

Beste Ben Willem of nu Ben (prof. B.W.J. Mol), geen simpele praatjes maar diepgaande 
gesprekken. Jij laat mensen nadenken over het waarom van de dingen die we doen en 
laten in de gezondheidszorg.  
Beste Edwin (prof. E.R. van den Heuvel), het gebruik van potlood & gum om de chaos 
van de vele uitkomsten van de verscheidene urinetesten te ordenen, blijkt erg praktisch. 
Ik heb veel plezier beleefd aan de samenwerking met jou. 
Beste Alewijn (dr. A. Ott), samen met Dineke hebben we eindeloos gefilosofeerd over 
hoe de diagnostiek van bacteriurie anders en beter kan. Deze discussies waren een be-
langrijke inspiratiebron voor mij. 
Beste Caroline (dr. C.E. Visser), jij hebt mij gehopen bij de logistiek en het definiëren 
(lees: het omzetten in eentjes en nulletjes) van contaminanten. Dat was zeer verhelde-
rend.



RESULTS

Beste Hans (dr. J.H. de Vries), onder jouw prettige begeleiding heb ik mijn eerste stap-
pen in de wereld van de wetenschap gezet. 
Beste Ron (dr. R.M. Herings), dank dat ik gebruik mocht maken van de waardevolle  
PHARMO database.
Lieve Brenda (bijna dr. B.M. Kazemier) en mede ASB-fan, het was een feestje om met 
jou samen te werken, zoveel vrolijkheid.

Down Under: Dear Caroline (prof. C.A. Crowther) and Philippa (ms. P. Middleton), 
thank you very much for welcoming me in Adelaide. I always enjoyed our meetings 
together: discussing all the wonderful Australian things (kookaburras, Flinders ranges, 
wine) while at the same time you were helping me to improve my English and to or-
ganize my thoughts. I am very grateful to all the people working with ARCH and the 
Patient Record Department of the Women’s and Children’s Hospital in Adelaide, who 
helped me collect the necessary data. I would like to extend my sincerest gratitude to 
Andrea, Pat, Mary, Jacki and the LIMIT-girls. Dear Emer/Emu, I am happy we are still in 
touch. Adelaide will always feel a bit like home. 

Discussion

Ook zonder wetenschapsstudenten geen boekje; Berthe, Linda, Gineke en Heleen, ik 
heb veel waardering voor jullie inzet, met name bij het uitvoeren van de wat saaiere 
klusjes zoals het verzamelen van urinemonsters en het invoeren van statussen. Het was 
ontzettend leuk om jullie te mogen begeleiden.  

Ook wil ik mijn gezellige F4-buddies niet vergeten; Niekie, Caroline, Mariëlle, Thomas, 
Marlous, Hanneke, Karien, Emelie, Frederike en Thijs. Met sommigen heb ik nog de eer 
gehad om onze hersenen te laten kraken tussen de multomappen in de bruin-groene 
variant van het doorloophok. De huidige F4-ers hebben het borrelpercentage gelukkig 
significant weten te verhogen, maar de gemiddelde overlevingsduur van winegums 
helaas weer verlaagd. 

Lieve UTI-angels Caatje2 en Niekie, we hebben veel lief en leed gedeeld waarvan het 
leed gelukkig in alle gevallen een happy end kent (promotieboekjes, mannen, kinderen, 
opleidingen). Jullie zijn en blijven speciaal voor mij. 

Ik grijp meteen even deze kans om mijn excuses aan te bieden voor de ruimte (lees: de 
hele vloer en andere beschikbare oppervlaktes) die ik met mijn urinepotjes, papieren en 
andere frutsels heb ingenomen. 

Beste Len, ik weet niet of ik zo ver zou zijn gekomen zonder jouw hulp in tijden dat het 
even tegen zat. 
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scriptie-monster af (lees: altijd druk druk druk voor één of andere deadline).  

Dear LSHTM friends, we had a great time in London. I am happy I finally found some 
friends who never get bored of talking about inequalities in health & health care, publi-
cation bias and the story of John Snow. Sashi, Ann & Angelina; lovely ladies!! Tossing 
our graduation caps last year was a special moment.
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ADDENDUM

Addendum

Lieve Bruno (ik laat een koosnaam uit de dierentuin collectie maar even achterwege), 
HET IS AF... De enige voorwaarde die je hebt gesteld voordat we gaan trouwen. Er 
blijft alleen een klein probleem over en dat is dat je hoopt dat mijn ietwat hectische 
weekindeling er totaal anders uit gaat zien na het afronden van deze promotie. Ik ben 
bang dat ik je moet teleurstellen, sommige dingen zitten nu eenmaal in de aard van het 
beestje. Maar lieve Bruno, je bent alles voor mij. Door jou leef ik altijd op een roze wolk.

Caroline Schneeberger

2014
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