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Dankwoord 

 

Ergens heeft een promotietraject wel wat weg van een zwangerschap. Het kan 
bewust gepland zijn, het kan je overkomen, maar op een bepaald moment is het 
zover. En zoals je tijdens  een zwangerschap toegroeit naar het moederschap zo 
groei je tijdens je onderzoek toe naar de voleinding van je proefschrift en een 
nieuwe fase in je leven. Je maakt bepaalde keuzes, je leert veel nieuwe dingen en 
het is niet altijd makkelijk, meer wel een heel bijzondere en mooie tijd! En ja, op 
het eind is het wel even afzien en volhouden, maar het resultaat mag er zijn.  

Dit proefschrift was er echter nooit gekomen zonder al de mensen om me heen die 
dit mogelijk hebben gemaakt en ik wil dan ook van de gelegenheid gebruikmaken 
om hen hiervoor te bedanken. 

Allereerst mijn promotor, prof. Lolkje de Jong-van den Berg. Lieve Lolkje, ik vind 
het een grote eer om je allerlaatste promovendus te zijn. Vanaf het moment dat ik 
op de afdeling kwam heb jij me gestimuleerd om een promotietraject te starten en 
gelukkig kwam daar de mogelijkheid voor binnen het PROTECT WP4 project. Met 
jou hart voor onafhankelijke wetenschap heb je me enorm geïnspireerd. Je hebt 
me geleerd om in mijn onderzoek altijd analytisch maar ook kritisch naar de feiten 
te blijven kijken. En om altijd onafhankelijk te blijven, maar ook duidelijk, helder en 
transparant. Je moet niets hebben van ingewikkelde black box-methodologie waar 
je na een heel aantal aannames te hebben gedaan aan de ene kant data instopt, 
even goed schud (lees: De computer berekeningen uit laat voeren die niemand kan 
controleren) en waar dan uiteindelijk je resultaten uitkomen. Ik hoop dat ik dat wat 
ik van je geleerd heb de komende periode ook verder kan blijven ontwikkelen. 
Hartelijk dank voor je enorme steun en betrokkenheid, ook op het persoonlijk vlak. 

I would also like to thank my co-promotor dr. Hao Wang. Dear Hao, you are a real 
scientist. You always read my manuscript very thoroughly and stimulated me to 
stick with the facts and be very clear in my methodology. During the last years we 
also shared a room and discussed a lot of parenthood-issues, I wish you and your 
family all the best. 

Graag wil ik de leden van de leescommissie bedanken: prof. Martina Cornel, prof. 
Petra Denig en prof. Bob Wilfert. Hartelijk dank voor het lezen en beoordelen van 
mijn manuscript zo tijdens de zomerperiode en vlak voor het nieuwe studiejaar.  

Ook al mijn verdere co-auteurs wil ik graag hartelijk bedanken voor hun input, hun 
tijd, hun ideeën, uitwerkingen en kritisch commentaar.  

Beste Hermien, Ik heb bij verschillende onderzoeken ontzettend fijn met je 
samengewerkt en daarnaast ook bij EUROCAT NNL natuurlijk. Ik hoop dat er nog 
heel veel zwangerschappen baat mogen hebben bij al het onderzoek dat gedaan is 
en nog gaat worden met deze waardevolle data.  
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Natuurlijk wil ik ook de andere EUROCAT-dames heel erg bedanken voor de 
samenwerking en zeker ook voor de gezelligheid in de periode dat ik bij EUROCAT 
aan het werk ben geweest. En wat ontzettend leuk dat ik nu weer even bij mag 
springen! Jullie waren en zijn een geweldig stel! Marian, dank voor je input en je 
suggesties. Linda, we hebben samen aan het signaal-detectie onderzoek gewerkt 
en gelukkig wist je altijd veel beter dan ik hoe je WORD of een ander programma 
zover kon krijgen om de gevonden resultaten op een duidelijke manier te laten 
zien. Heel veel succes met het afronden van je eigen promotietraject en alle goeds 
voor jou en je gezin! Nicole, dank voor de datasets die je genereerde voor de 
verschillende onderzoeken. Margriet, hartelijk dank voor je hulp bij de 
foliumzuurmonitors en je doortastendheid in het contact met de deelnemende 
praktijken. Jorieke, in de eerste periode dat ik voor EUROCAT werkte zat ik veel bij 
jou op de kamer, dank je voor de gezelligheid. 

Beste Janneke, ondanks dat we allebei onderzoek deden naar medicijngebruik 
tijdens de zwangerschap hebben we maar aan één onderzoek samen geschreven. 
Je liep een paar jaar op me voor en bent al weer een tijdje ergens anders aan het 
werk, maar als kamergenootjes hebben we een heel leuke tijd gehad samen.  

Salome en Sebastiaan, jullie brachten het onderwerp astma op mijn pad, 
respectievelijk als negatieve uitkomst bij het kind als bij de moeder tijdens de 
zwangerschap zelf. Salome, ik heb veel van je geleerd over astma, epigenetica en 
op methodologisch gebied van je kennis als epidemioloog. Sebastiaan, jou 
praktijkkennis als longarts was een heel waardevolle aanvulling bij de onderzoeken 
naar astma en astmamedicatie tijdens de zwangerschap.  

Dear PROTECT WP4 team, I am very happy that I have been able to work on this big 
European project during the past few years. It was a great opportunity and I 
enjoyed our meetings in London and Copenhagen. I learned all about designing 
questionnaires, recruitment strategies, analysing results and working together as a 
team. The project brought along quite some hurdles and bringing it all to a good 
end in time was a challenge but we successfully completed it in the end. Dear 
Stella, I loved your English humor and when we strayed from the subject, you 
would always get us focussed again. Nancy, your perseverance during the whole 
project and predominantly at the end to get us to finish our publications was 
unlimited! Lynne, when we were at the point of hardly making any progress and 
were actually a bit lost, you came to drag the project along and got all our noses 
pointed in the same direction again. Shahrul, I was very impressed by your 
inexhaustible dedication to this project and the tremendous job you did in 
generating our final results and your work for the study report. Luke, your 
contribution to the project was very valuable and I wish you all the best with your 
own PhD program.  
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Ik wil al mijn collega’s van farmacoepidemiologie en farmacoeconomie van harte 
bedanken voor de fijne tijd op de afdeling. Collega’s komen en gingen, en door al 
de verschillende landen en culturen die vertegenwoordigd zijn is er altijd een heel 
open een goede sfeer geweest. Ik heb met heel veel plezier met jullie allen 
samengewerkt! Een aantal wil ik graag bij name noemen. Beste prof. Maarten 
Postma, als hoofd van de afdeling de laatste paar jaar heb je me alle ruimte 
gegeven om mijn onderzoek te doen en af te ronden. Economie is niet echt mijn 
ding, maar toch heb ik ook hier het een en ander van op kunnen steken in de 
afgelopen periode. Josta, aan het begin van mijn onderzoek kwam ik bij jou en 
Hong-Ann op de kamer. Dit was heel gezellig en we konden altijd bij jou als 
apotheker terecht als we een vraag hadden over de praktijk. Wat ontzettend leuk 
dat je later weer een tijdje bij ons kwam werken! Bianca, het was erg leuk met jou 
als kamergenootje, ik heb erg gelachen om je hilarische belevenissen. Maar ja, de 
buren hebben je weggekaapt om een Eelco-clan op te kunnen richten. Ira and 
Yunyu, you only have been my roommates for a little while and during that period I 
wasn’t there much often, but I wish you all the best for your projects. Maarten en 
Koen, jullie statistische en methodologische kennis is enorm, met mijn vragen kon 
ik altijd bij jullie terecht. Nynke, we hebben een aantal studenten samen begeleid 
en dat was erg leuk om te doen. Jens jij was mijn IADB.nl aanspreekpunt en SQL-
held. Als ik weer met een beknopt protocol op de proppen kwam genereerde je 
voor mij de benodigde dataset en hielp je met de nodige query’s. Bert, jij kwam 
geregeld even gezellig buurten (of plagen) en met alle ict-frustraties kon ik bij jou 
terecht. Hugo, dank voor je hulp met de Qualtrics software voor het maken van 
een online vragenlijst. Jannie, jij bent al die jaren onmisbaar geweest. Er is niets zo 
gek, of we kunnen er voor bij jou terecht en je bent een kei in het vinden van 
creatieve oplossingen.  

Dit hele project had ik nooit kunnen beginnen, laat staan tot een goed einde 
brengen zonder de steun van mijn familie en vrienden. Ik wil jullie daar allemaal 
hartelijk voor danken! Mam, ik weet dat u stiekem best trots bent op uw kinderen, 
die inmiddels allemaal zo hun eigen weg zijn gegaan. U hebt ons al die jaren 
gesteund bij de keuzes die we maakten. Wat is het ontzettend jammer dat papa dit 
hele traject niet meer heeft mogen meemaken. Ik had ook zijn steun en goede raad 
graag mogen beleven. Lieve Jaël, fijn dat jij mijn paranimf wil zijn. En natuurlijk 
hoop ik stiekem dat jij je ook nog eens laat strikken door het onderzoek en zelf een 
promotietraject aangaat. Lieve Tessa, dank voor al je steun en gezelligheid en al de 
gesprekjes over het wel en wee van het combineren van baan en gezin.  
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Lieve Meile, heel bewust zijn we samen dit project aangegaan. Ik heb je 
gewaarschuwd! Maar jij bleef altijd bereid om iedere keer weer je werkschema aan 
te passen aan mijn afspraken, congressen en tripjes naar Londen om er voor de 
kinderen te zijn. Jij hebt mij elke keer weer verzekerd dat ondanks dat het ons 
allemaal gegeven is, het me echt niet zomaar is komen aanwaaien en dat ik best 
trost mag zijn op mezelf dat ik mijn gezin met twee, later drie en uiteindelijk vier 
kinderen heb kunnen combineren met mijn promotieonderzoek. En eerlijk gezegd, 
ik had je echt voor gek verklaard als je me tien jaar geleden had gezegd dat ik dit 
ooit voor elkaar zou krijgen. Dank voor al je liefde en je steun. Lieve Jarco, toen ik 
een beetje zat na te denken over de cover voor dit boekje, zag jij het al helemaal 
voor je. Je hebt een geweldige schets gemaakt en me geholpen dit uit te werken. 
En wanneer ik weer eens achter de computer zat te zwoegen op een Engelse tekst 
wist jij me soms ook nog een goede suggestie aan te dragen. Lieve Rieneke en 
Anniek, jullie hebben me vaak ’s avonds of op zaterdagmiddag voor de zoveelste 
keer achter de computer zien kruipen, verzuchtend dat ik nog even wat moest 
doen! Maar ik hoop ook dat jullie vooral hebben meegekregen dat onderzoek doen 
heel waardevol maar ook heel erg leuk is. Lieve kleine Meike, je hebt nog geen idee 
van wat ik de afgelopen periode aan het doen ben geweest maar voor jullie allevier 
geld dat jullie een grote drijfveer en geweldige inspiratiebron zijn geweest. 




