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A

E N G L I S H  S U M M A R Y

WOMEN’S LIFESTYLE AND SEXUAL FUNCTION
the effects of a preconception intervention in women with obesity

The studies presented in this thesis focus on women’s lifestyle and sexual function, the first part 
of the thesis focuses on lifestyle, while the second part of the thesis focusses on sexual function.

Chapter one provides the background for the questions addressed in the thesis and formulates 
the aims of each of the studies:

• To investigate the immediate short-term and sustained long-term effects of a 
preconception lifestyle intervention on women’s dietary intake and physical activity 
patterns.

• To identify biopsychosocial determinants of successful lifestyle change and program 
completion of a preconception lifestyle intervention in women with obesity.

• To study the effects of a lifestyle intervention on women’s sexual function.
• To investigate if mental health and sexual function differed in women with and without 

polycystic ovary syndrome (PCOS).
• To examine the effects of lifetime traumatic experiences and subsequent symptoms of 

post-traumatic stress disorder (PTSD) on sexual function and pelvic floor activity.

In chapter two of this dissertation, we describe the immediate short-term effects of a preconception 
lifestyle intervention on women’s dietary intake and physical activity patterns. In total, 577 
obese infertile women aged between 18 and 39 years were randomized between a six-month 
lifestyle intervention program (intervention group; N = 290) followed by infertility treatment 
or prompt infertility treatment (control group; N = 287). The main goal of the intervention was 
to lose at least 5% of their original bodyweight or reducing the bodyweight below a BMI of 
≤29 kg/m2. Women in the intervention group were advised: to eat a healthy diet, including a 
caloric restriction of 600 calories compared to their usual caloric intake, to be physically active 
2 to 3 times a week for at least 30 minutes and increase their step count by taking 10,000 steps 
per day. Compared to the control group, the intervention group reduced their intake of sugary 
drinks, savoury snacks and sweet snacks. Women in the intervention group also increased their 
physical activity compared to the control group. These results showed that a preconception 
lifestyle intervention led to modest improvements in dietary intake and physical activity.
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Chapter three identifies demographic, (bio)physical, behavioural, and psychological 
determinants of short-term successful lifestyle change and program completion in 289 women 
who participated in the intervention arm of the study. The following determinants of successful 
lifestyle change and program completion were identified: Women with higher external eating 
behaviour scores had higher odds of successful weight loss. Women with previous dietetic 
support lost 0.94 kg less during the intervention period than women who had never had dietetic 
support before. Women with higher self-efficacy reduced energy intake more than women with 
lower self-efficacy. Women with an older partner had an increased energy intake. Being in a 
high stage of change towards physical activity was associated with a higher number of increase 
in daily steps. And being in a high stage of change towards weight loss was associated with 
increased chance of completing the intervention program. The most consistent determinants of 
lifestyle change and program completion were: higher external eating behaviour, not having 
received previous dietetic support, high stage of change. This knowledge can be used to 
identify women likely to benefit from lifestyle interventions and develop new interventions for 
women requiring alternative support.

We followed these women over time and studied the effects of the preconception lifestyle 
intervention on long term diet, physical activity and BMI 5 years after the intervention had 
ended (chapter four). In total 221 women, of the 577 women randomised in the trial (38.3%), 
participated in the follow-up.  Although BMI did not differ between the intervention and control 
group five years after the intervention, the intervention group did report a lower energy intake. 
Women in the intervention arm who successfully lost at least 5% of their initial bodyweight or 
decreased their BMI to below 29 kg/m2 during the intervention had a significantly lower body 
mass index (BMI) at follow-up compared to women in the intervention arm who did not lose 
weight successfully, and they reported a significantly lower energy intake compared to the 
control group. Macronutrient intake, diet quality, and physical activity did not differ between 
the intervention and control group, irrespective of successful weight loss during the intervention. 
These results show the potential sustainable effect of a preconception lifestyle intervention on 
long term energy intake and BMI, that was most pronounced in women who successfully lost 
weight during the intervention period.

In chapter five of this dissertation we describe the effects of the lifestyle intervention on women’s 
sexual function 5 years after the intervention. In total, 177 women participated in this follow-
up study. Women in the intervention group reported to have intercourse more frequently, had 
higher scores for vaginal lubrication and total  ‘sexual function’ score compared to the control 
group. Sexual interest, satisfaction, orgasm and sex partner scores did not differ between the 
groups. The intervention effect on sexual function was partly (21%) mediated by the change 
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in moderate to vigorous physical activity. These results suggest that a lifestyle intervention can 
have beneficial long-term effects on sexual health, even in the absence of a long-term effect 
on weight.

In chapter six, we studied if mental health and sexual function differed between women with 
and without PCOS who had a comparable BMI and fertility characteristics five years after their 
participation in the intervention. In total, 173 women of the women randomised in the initial trial 
participated in this follow-up study, of whom 73 had been diagnosed with PCOS and 100 did 
not have PCOS. Women with PCOS had a poorer mental quality of life than women without 
PCOS, but there were no differences in symptoms of depression, anxiety, physical quality of 
life and sexual function compared to women without PCOS. Our results indicate that PCOS 
status is associated with impaired mental quality of life.  Anxiety and depression, physical 
quality of life and sexual function in obese infertile women with PCOS seem more related to 
obesity than to PCOS status.

In chapter seven, we examined the effects of lifetime traumatic experiences and subsequent 
symptoms of PTSD on sexual function and pelvic floor activity and investigated whether the 
effects differed for interpersonal and non-interpersonal trauma. In total, 82 women participated 
in this five year follow-up study. A large majority of women (85%) reported exposure to at 
least one traumatic event during their lifetime. Sexual function and pelvic floor activity did not 
differ between women who experienced non-interpersonal or interpersonal (including sexual) 
trauma and those who did not experience traumatic events during their lifetime. Women who 
had developed PTSD symptoms, however, did have higher pelvic floor activity, but sexual 
function was not affected. Women with PTSD symptoms had the highest pelvic floor activity 
score, and individual PTSD symptoms nightmares and hypervigilance were associated with 
significantly higher pelvic floor activity scores. These results indicate that trauma exposure 
is associated with pelvic floor overactivity in women with  PTSD symptoms, such that pelvic 
floor overactivity is more severe with greater PTSD severity. These findings suggest that the 
development of PTSD after interpersonal trauma is pivotal in this association. Sexual function 
was unrelated to trauma exposure and pelvic floor function, perhaps related to the fact that the 
interpersonal trauma events reported in this study were mainly non-sexual.

In chapter eight the findings and implications of this dissertation are discussed and integrated. 
The research in this dissertation shows that physical, psychological and social factors in the field 
of lifestyle, overweight and sexual function are interrelated. Future interventions are therefore 
likely to show greater effects if they focus on several of these interrelated factors. We may need 
a more holistic approach within research settings and health care to translate research results 
into policy and practice.
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N E D E R L A N D S E  S A M E N V A T T I N G 
(Dutch Summary)

LEEFSTIJL EN SEKSUELE FUNCTIE VAN VROUWEN 
de effecten van een preconceptionele leefstijlinterventie bij vrouwen 
met obesitas

De onderzoeksonderwerpen in dit proefschrift richten zich op de leefstijl en seksuele functie 
van vrouwen, het eerste deel van het proefschrift richt zich op leefstijl en het tweede deel van 
het proefschrift richt zich op seksuele functie.

Hoofdstuk één geeft de achtergrond voor de vragen die in het proefschrift worden behandeld 
en formuleert de doelstellingen van elk van de onderzoeken:

• Om de directe en langdurige effecten van een preconceptionele leefstijlinterventie te 
onderzoeken op de voedingsinname en lichamelijke activiteit van vrouwen;

• Om de biopsychosociale kenmerken (determinanten) te identificeren die samenhangen 
met succesvolle leefstijlverandering en het volledig doorlopen van het leefstijlinterventie 
programma

• Om de effecten van een leefstijlinterventie op de seksuele functie van vrouwen te 
bestuderen;

• Om te onderzoeken of mentale gezondheid en seksuele functie verschilt tussen vrouwen 
met en zonder polycysteus ovarium syndroom (PCOS);

• Om de effecten te onderzoeken van traumatische ervaringen en de daaropvolgende 
posttraumatische stress stoornis (PTSS) symptomen op seksuele functie en 
bekkenbodemactiviteit.

In hoofdstuk twee van dit proefschrift beschrijven we de directe korte-termijn effecten van 
een preconceptionele leefstijlinterventie op de voedingsinname en de lichamelijke activiteit 
van vrouwen. We onderzochten of leefstijlbegeleiding leidde tot een gezondere voeding en 
meer beweging bij vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. In totaal werden 577 vrouwen 
met obesitas en vruchtbaarheidsproblemen tussen de 18 en 39 jaar willekeurig ingedeeld 
(gerandomiseerd) in een leefstijlinterventieprogramma van zes maanden (interventiegroep; 
290 vrouwen) gevolgd door vruchtbaarheidsbehandelingen of ingedeeld in een programma 
waarbij direct gestart werd met vruchtbaarheidsbehandelingen (controlegroep; 287 vrouwen). 
Het belangrijkste doel van het leefstijlinterventieprogramma was om ten minste 5% van het 
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oorspronkelijke lichaamsgewicht te verliezen of het lichaamsgewicht te verlagen tot een BMI 
≤29 kg/m2 (body-mass-index). Vrouwen in de interventiegroep kregen het advies om een   
gezond te eten volgens de Richtlijn Goede Voeding en hun energie-inname met 600 calorieën 
per dag te verminderen. Daarnaast kregen deze vrouwen het advies om minimaal 2 tot 3 keer 
per week 30 minuten fysiek actief te zijn en ten minste 10.000 stappen per dag te nemen. 
Onze resultaten laten zien dat vrouwen in de interventiegroep minder suikerhoudende dranken 
dronken en minder hartige snacks en zoete snacks aten in vergelijking met de vrouwen in 
de controlegroep. Vrouwen in de interventiegroep bewogen ook meer dan de vrouwen in 
de controlegroep. Deze resultaten lieten zien dat een leefstijlinterventie programma leidt tot 
bescheiden verbeteringen in het voedingspatroon en de lichamelijke activiteit van vrouwen met 
obesitas en vruchtbaarheidsproblemen.

Hoofdstuk drie identificeert welke kenmerken (determinanten) van vrouwen samenhangen 
met succesvolle leefstijl verandering of het volledig doorlopen van het leefstijlinterventie 
programma, deze kenmerken konden van demografische, (bio) fysieke, gedragsmatige of 
psychologische aard zijn. De kenmerken werden onderzocht bij 289 vrouwen die deelnamen 
aan het leefstijlinterventie programma. Leefstijlverandering werd op verschillende manieren 
gedefinieerd: ≥5% gewichtsverlies of een BMI ≤29 kg/m2 (succesvolle leefstijlverandering), 
het aantal kilogrammengewichtsverlies, vermindering in energie-inname in het aantal calorieën 
per dag, en het vermeerderen van het aantal stappen per dag. De volgende kenmerken van 
succesvolle leefstijlverandering en voltooiing van het programma werden geïdentificeerd: 
Vrouwen met een hogere score voor extern eetgedrag (eten gerelateerd aan externe prikkels) 
hadden een hogere kans op succesvol gewichtsverlies. Vrouwen die al eerder in hun leven 
begeleiding hadden gehad van een diëtist verloren gemiddeld 0,94 kilogram minder gewicht 
tijdens de interventieperiode dan vrouwen die nooit eerder begeleiding hadden gekregen van 
een diëtist. Vrouwen met een hogere zelf-effectiviteit (self-efficacy; het gevoel hebben eigen 
gedrag of omgevingsfactoren zelf te kunnen beïnvloeden) hadden een lagere energie-inname 
dan vrouwen met minder zelf-effectiviteit. Vrouwen die hoger scoorden op de bereidheid om 
meer te bewegen (stages of change), namen meer stappen per dag, en vrouwen die hoger 
scoorden op de bereidheid om af te vallen (stages of change) maakten de leefstijlinterventie 
vaker af. De meest consistente kenmerken van succesvolle leefstijlverandering en het afmaken 
van de leefstijlinterventie waren: een hogere mate van extern eetgedrag, geen eerdere 
begeleiding door een diëtist en een hoog stadium van bereidheid voor verandering. Deze 
kennis kan worden gebruikt om vrouwen te identificeren die waarschijnlijk baat hebben bij 
leefstijlinterventies en om nieuwe interventies te ontwikkelen voor vrouwen die alternatieve 
ondersteuning nodig hebben.

We volgden deze vrouwen in de loop van de tijd en bestudeerden de effecten van de 
preconceptionele leefstijlinterventie op de lange-termijn. Vijf jaar nadat de leefstijlinterventie 
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was afgelopen bestudeerden we opnieuw de voedingsinname, beweging en de BMI van de 
vrouwen in de interventie- en controlegroep (hoofdstuk vier). In totaal namen 221 van de 577 
vrouwen (38,3%) uit het oorspronkelijke onderzoek deel aan dit vervolgonderzoek. Hoewel 
de BMI vijf jaar na deelname aan de interventie niet verschillend was tussen de interventie- en 
controlegroep, rapporteerde de interventiegroep wel een lagere energie-inname. Vrouwen 
in de interventiegroep die met succes ten minste 5% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht 
waren afgevallen of hun BMI tijdens de interventie verminderden tot ≤29 kg/m2, hadden vijf 
jaar na het afronden van de leefstijlinterventie nog steeds een lagere BMI in vergelijking met 
vrouwen in de interventiegroep die niet succesvol afvielen. Ook rapporteerde deze groep 
vrouwen een lagere energie-inname dan de vrouwen uit de de controlegroep. We vonden 
geen verschil in de inname van macronutriënteninname (eiwitten, vetten, koolhydraten, 
vezels) als percentage van de totale energie-inname, de kwaliteit van dieet en de lichamelijke 
activiteit tussen de vrouwen in de interventie- en controlegroep, ongeacht of ze succesvol 
gewicht hadden verloren tijdens de interventieperiode. Deze resultaten laten zien dat 
leefstijlbegeleiding  langdurige positieve effecten heeft op de energie-inname en de BMI, 
met name bij die vrouwen die tijdens de interventieperiode met succes ten minste 5% van hun 
oorspronkelijke lichaamsgewicht waren afgevallen.

In hoofdstuk vijf van dit proefschrift beschrijven we de effecten van de leefstijlinterventie op 
het seksueel functioneren van vrouwen 5 jaar nadat zij deelnamen aan de preconceptionele 
leefstijlinterventie. In totaal namen 177 vrouwen deel aan dit vervolgonderzoek. Vrouwen in 
de interventiegroep gaven aan vaker geslachtsgemeenschap te hebben, hadden betere scores 
voor vaginale vochtigheid, alsmede een betere totaalscore voor seksueel functioneren in 
vergelijking met vrouwen in de controlegroep. De scores voor seksuele interesse, tevredenheid, 
orgasme en seksuele partner waren niet verschillend tussen de groepen. De betere seksuele 
functie in de interventiegroep werd gedeeltelijk (21%) bepaald (gemedieerd) door de toename 
in fysieke activiteit van de vrouwen in de interventiegroep. Deze resultaten suggereren dat 
de seksuele functie van vrouwen met obesitas en infertiliteit op de lange termijn kan worden 
verbeterd door een preconceptionele leefstijlinterventie, zelfs zonder een aanhoudend effect 
van de leefstijlinterventie op het gewicht.

In hoofdstuk zes hebben we onderzocht of de mentale gezondheid en seksuele functie verschilde 
tussen vrouwen die wel of geen PCOS hadden. Deze vrouwen hadden een vergelijkbare BMI 
en vruchtbaarheidskenmerken. In totaal namen 173 vrouwen deel aan dit vervolgonderzoek, 
van wie er 73 gediagnosticeerd waren met PCOS en 100 vrouwen geen PCOS hadden. Het 
onderzoek liet zien dat vrouwen met PCOS een slechtere mentale kwaliteit van leven hadden 
dan de vrouwen zonder PCOS. Verder waren er geen verschillen in symptomen van angst 
en depressie, fysieke kwaliteit van leven en seksuele functie tussen vrouwen met en zonder 
PCOS. Onze resultaten suggereren dat PCOS wel samenhangt met een verminderde mentale 
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kwaliteit van leven, maar dat angst en depressie, fysieke kwaliteit van leven en seksuele functie 
bij vrouwen met obesitas en infertiliteit meer verband lijkt te houden met hun obesitas dan met 
de diagnose PCOS.

In hoofdstuk zeven hebben we de effecten van traumatische ervaringen en de daaropvolgende 
symptomen van PTSS op de seksuele functie en bekkenbodemactiviteit (een hoge spierspanning 
in het bekken) onderzocht. We onderzochten of deze effecten verschilden tussen vrouwen die 
interpersoonlijk trauma (trauma dat plaatsvindt tussen mensen; zoals verkrachting of fysiek 
geweld) en niet-interpersoonlijk trauma hadden meegemaakt. In totaal namen 82 vrouwen 
deel aan dit vervolgonderzoek vijf jaar na hun deelname aan de leefstijlinterventie. De grote 
meerderheid van de vrouwen (85%) aan gaf ten minste één traumatische gebeurtenis tijdens hun 
leven te hebben meegemaakt. Er was geen verschil in seksuele functie en bekkenbodemactiviteit 
tussen vrouwen die traumatische gebeurtenissen hadden meegemaakt (zowel niet-
interpersoonlijk als interpersoonlijk trauma (inclusief seksueel trauma)) en vrouwen die tijdens 
hun leven geen enkele traumatische gebeurtenis hadden meegemaakt. Verder vonden we dat 
vrouwen die PTSS-symptomen hadden ontwikkeld een hogere bekkenbodemactiviteit hadden. 
De seksuele functie werd niet beïnvloed door het hebben van PTSS symptomen. Vrouwen met 
meer dan drie PTSS symptomen hadden de hoogste bekkenbodemactiviteit score. Daarnaast 
was er een verband tussen de individuele PTSS-symptomen nachtmerries en hypervigilantie 
(een constante staat van alertheid) en een hogere bekkenbodemactiviteit score. Deze resultaten 
geven aan dat blootstelling aan trauma samenhangt met overactiviteit van de bekkenbodem 
bij vrouwen die PTSS symptomen hebben ontwikkeld. Deze bevindingen suggereren dat niet 
het meemaken van de traumatische gebeurtenis zelf, maar juist de ontwikkeling van PTSS na 
interpersoonlijk trauma cruciaal is voor het ontwikkelen van bekkenbodemoveractiviteit. De 
seksuele functie was niet gerelateerd aan traumablootstelling en PTSS symptomen, wellicht 
omdat het merendeel van de interpersoonlijke traumatische gebeurtenissen die werden 
gerapporteerd niet van seksuele aard waren.

In hoofdstuk acht worden de bevindingen en implicaties van dit proefschrift besproken en 
geïntegreerd. Het onderzoek in dit proefschrift laat zien dat lichamelijke, psychologische 
en sociale factoren op het gebied van leefstijl, overgewicht en seksuele functie met elkaar 
samenhangen. Toekomstige interventies zullen daarom wellicht grotere effecten laten zien als 
zij zich richten op meerdere van deze onderling samenhangende factoren. We hebben wellicht 
een meer holistische benadering nodig binnen onderzoeksinstellingen en de gezondheidszorg 
om onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar beleid en de praktijk.
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Dr. V. (Vincent) Wekker • Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Academic 
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Courses

Topic Institution, location Year
Workload 
(ECTS)

Basiscursus Regelgeving en Organisatie 
voor Klinisch onderzoekers (BROK)

UMCG, Wenkebach instituut, Groningen 2015 1.50

Clinical Epidemiology: Systematic Reviews AMC Graduate School, Amsterdam 2015 0.70

Expert management of medical literature: 
Searching for a Systematic Review

AMC Graduate School, Amsterdam 2015 0.10

Expert management of medical literature: 
Citation analysis and Impact Factors

AMC Graduate School, Amsterdam 2015 0.10

Cardiac Function and Adaptation Dutch Heart Foundation, Papendal 2015 1.50

Project management Graduate school of Medical 
Sciences (GSMS), Groningen

2015 – 
2017

2.00

Basics in Medicine UMCG, Groningen 2015 8.00

Philosophy of Neuroscience Research School of Behavioural 
and Cognitive Neurosciences 
(BCN), Groningen

2015 5.00

Scientific Integrity Graduate school of Medical 
Sciences (GSMS), Groningen

2015 – 
2016

2.50

Applied Longitudinal Data analysis Graduate school of Medical 
Sciences (GSMS), Groningen

2016 1.50

Mixed Models for Clustered Data Graduate school of Medical 
Sciences (GSMS), Groningen

2016 2.00

Exposure Assessment in Nutrition Research VLAG Graduate school, Wageningen 2016 1.50

OpenClinica course Technology Consultancy 
Center (TCC), Groningen

2016 0.20

Scientific writing for clinical or 
epidemiological research

Graduate school of Medical 
Sciences (GSMS), Groningen

2015 – 
2016

2.00

Atherosclerosis and Thrombosis Dutch Heart Foundation, Papendal 2017 1.50

Basics in Psychology and 
Psychosocial Factors

Clinical and Psychosocial 
Epidemiology (CPE), Groningen

2018 8.00
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Young talent development program

Topic Institution, location Year
Workload 
(ECTS)

Creative thinking Hakuna Matata Science and 
Media, Bergen aan Zee

2015 0.50

Writing for social media in research Hakuna Matata Science and 
Media, Bergen aan Zee

2015 0.50

Presenting in research ElroyCOM, Amsterdam 2016 0.30

Taking charge of your PhD ElroyCOM, Amsterdam 2016 0.30

How to cope with work pressure ElroyCOM, Amsterdam 2017 0.30

A creative view on your career ElroyCOM, Amsterdam 2017 0.30

IMPACT! In the news and media ElroyCOM, Amsterdam 2017 0.30

What a personality! Personal 
appearance during communication

ElroyCOM, Amsterdam 2018 0.30

Effective networking ElroyCOM, Amsterdam 2018 0.30

(Inter)national conferences, symposia, seminars and masterclasses

Provider and Topic Location, country Year
Workload 
(ECTS)

University of Helsinki, Symposium 
Lifestyle interventions for overweight 
or GDM women: Oral Presentation

Helsinki, Finland 2015 0.50

Nutritional Science Days: 
Oral Presentation

Heeze, The Netherlands 2015 0.50

SHARE (Science in Healthy Ageing 
and healthcaRE) Conference

Groningen, The Netherlands 2015 0.10

Dutch Heart Foundation, Cardiac 
Function and Adaptation: Abstract 
and Poster presentation

Papendal, The Netherlands 2015 0.50

Reproductive Origins of Adult Health 
and Disease (ROAHD) Symposium, 
UMCG: Poster Presentation

Groningen, The Netherlands 2015 0.50

VUmc referral evening: continuing 
education cluster Amsterdam 
obstetrics, fertility and gynaecology

Amsterdam, The Netherlands 2015 0.10

NVOG (Dutch Association for 
Obstetrics and Gynaecology) 
Consortium educational meeting

Amersfoort, The Netherlands 2015 0.10

Amsterdam Children’s Symposium Amsterdam, The Netherlands 2015 0.10
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Snoo Bi-Annual Symposium: 
Developmental origins of 
health and disease

Utrecht, The Netherlands 2015 0.10

Kennispoort Obstetrics Academy 
Congress: Poster Presentation

Utrecht, The Netherlands 2016 0.50

WOMB-Radiel Research 
meeting: Oral Presentation

Heemskerk, The Netherlands 2016 0.50

WEON Epidemiology Conference: 
Abstract and Oral Presentation

Wageningen, The Netherlands 2016 0.50

Dutch Nutritional Science 
Days: Oral Presentation

Heeze, The Netherlands 2016 0.50

Dutch Nutritional Science 
Days: Oral Presentation

Heeze, The Netherlands 2017 0.50

Graduate School of Medical Sciences 
(GSMS) Development Conference

Groningen, The Netherlands 2017 1.00

Dutch Nutritional Science 
Days: Oral Presentation

Heeze, The Netherlands 2018 0.50

Dutch Heart Foundation, PULS Symposium Nieuwegein, The Netherlands 2018 0.10

WOMB Symposium: Women, Nutrition 
and Fertility: Poster Presentation

Amsterdam, The Netherlands 2018 0.50

Other research experiences and teaching

Topic Provider, location Year
Workload 
(ECTS)

Epidemiology training: Epidemiology 
Research Meetings – attended 20 
meetings and presented once

UMCG, Groningen 2015 – 
2019

1.00

Epidemiology training: Epidemiology 
Journal Clubs – attended 20 
meetings and presented twice

UMCG, Groningen 2015 – 
2019

2.00

Organisation committee: Conference 
PhD Development Conference:  
create your future, discover talent

UMCG, Graduate school of Medical 
Sciences (GSMS), Groningen

2015 2.00

Organising workshop at Dutch Heart 
Foundation PULS Symposium

Nieuwegein, The Netherlands 2016 0.50

Supervising Bachelor students with 
scientific research projects, student 
coaching and mentorship

UMCG, Groningen, The Netherlands 2016 – 
2018

8.00
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Peer reviewed publications

de Vries YC*, Helmich E*, Karsten MDA, Boesveldt S, Winkels RM, van Laarhoven HWM. The impact 
of chemosensory and food-related changes in patients with advanced oesophagogastric cancer 
treated with capecitabine and oxaliplatin: a qualitative study. Supportive Care in Cancer 2016 
Jul;24(7):3119-3126.

Karsten MDA*, van Oers AM*, Groen H, Mutsaerts MAQ, van Poppel MNM, Geelen A, van de 
Beek C, Painter RC, Mol BWJ, Roseboom TJ, Hoek A, the LIFEstyle study group. Determinants of 
successful lifestyle change during a 6-month preconception lifestyle intervention in women with 
obesity and infertility. European Journal of Nutrition 2018 Sep;58(6):2463-2475.

Wekker V, Karsten MDA, Painter RC, van de Beek C, Groen H, Mol BWJ, Hoek A, Laan ETM, 
Roseboom TJ. A lifestyle intervention improves sexual function of women with obesity and 
infertility: a 5 year follow-up of a RCT. PloS ONE 2018 Oct;13(10):e0205934.

van Elten TM, Karsten MDA, Geelen A, van Oers AM, van Poppel MNM, Groen H, Gemke RJBJ, 
Mol BWJ, Mutsaerts MAQ, Roseboom TJ*, Hoek A*, the LIFEstyle study group. Effects of a 
preconception lifestyle intervention in obese infertile women on diet and physical activity; a 
secondary analysis of a randomized controlled trial. PLoS ONE 2018 Nov;13(11):e0206888.

van Elten TM*, Karsten MDA*, Geelen A, Gemke RJBJ, Groen H, Hoek A, van Poppel MNM, 
Roseboom TJ. Preconception lifestyle intervention reduces long term energy intake in women with 
obesity and infertility: a randomised controlled trial. International Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity 2019 Feb;16(1):3.

van Elten TM, Karsten MDA, van Poppel MNM, Geelen A, Limpens J,  Roseboom TJ, Gemke RJBJ. 
Diet and physical activity in pregnancy and offspring’s cardiovascular health: a systematic review. 
Journal of Developmental Origins of Health and Disease 2019 Jun;10(3):286-298.

Karsten MDA, Wekker V, Groen H, Painter RC, Mol BWJ, Laan ETM, Roseboom TJ, Hoek A. The role 
of PCOS in mental health and sexual function in women with obesity and a history of infertility. 
Submitted.

Karsten MDA, Wekker V, Bakker A, Groen H, Olff M, Hoek A, Laan ETM, Roseboom TJ. Sexual 
function and pelvic floor activity in women: the role of traumatic events and PTSD symptoms. 
Submitted.

 
* Authors contributed equally to this work

Other

Multiple blog-posts for the WOMB project website (www.womb-project.nl/nieuws) 





Research Institute SHARE | 221

A

R E S E A R C H  I N S T I T U T E  S H A R E
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More recent theses can be found in the list below ((co-)supervisors are between brackets).

2020

Bekhuis E.
A body-mind map; epidemiological 
and clinical aspects of the relation 
between somatic, depressive and anxiety 
symptomatology
(prof JGM Rosmalen, prof RA Schroevers, dr 
L Boschloo)

Havinga P.J.
Breaking the cycle? Intergenerational 
transmission of depression/anxiety and 
opportunaties for intervention
(prof RA Schoevers, prof CA Hartman, dr L 
Boschloo)

Geer S.J. van der
Trismus in head and neck cancer patients
(prof PU Dijkstra, prof JLN Rodenburg, dr H 
Reintsema)

Salavati N.
Preconception environmental factors and 
placental morphometry in relation to 
pregnancy outcome
(prof JJHM Erwich, prof RM van der Beek, 
dr MK Bakker, dr SJ Gordijn)

Fels I.M.J. van der
Movement, cognition and underlying brain 
functioning in children
(dr E Hartman, prof C Visscher, prof RJ 
Bosker, dr J Smith)

Braaksma P.
Moving matters for children with 
developmental coordination  (prof R Dekker, 
prof CK van der Sluis, dr MM Schoemaker, 
dr I Stuive)

Akkerman M.
Functioning beyong pediatric burns
(prof LHV van der Woude, dr LJ Mouton, dr 
MK Nieuwenhuis)

Buurke T.J.W.
Adaptive control of dynamic balance in 
human walking
(dr CJC Lamoth, prof LHV van der Woude, 
dr AR den Otter)

Bos G.J.F.J.
Physical activity and physical fitness in 
children with chronic conditions
(prof PU Dijkstra, prof JHB Geertzen)
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Heugten P. van
Talent in international business defined: 
implications and applications for honours 
education
(prof ADC Jaarsma, dr MVC Wolfensberger, 
dr M Heijne-Pennninga)

Kranenburg H.A.
Adverse effects following cervical manual 
physical therapy techniques
(prof CP van der Schans, dr MA Schmidt, dr 
GJR Luijckx)

2019

Nijholt W.
Gaining insight in factors associated with 
successful ageing: body composition, 
nutrition, and cognition
(prof CP van der Schans, dr JSM Hobbelen, 
dr H Jager-Wittenaar)

Schaap F.D.
Dementia Care Mapping in the care for 
elderly people with an intellectual disability 
and dementia
(prof SA Reijneveld, dr EJ Finnema, dr GJ 
Dijkstra)

Willems-Jongsma M.
Lifestyle change in adults with intellectual 
disabilities; use and effectiveness of 
behaviour change techniques
(prof CP van der Schans, dr A Waninge, dr J 
de Jong, dr TIM Hilgenkamp)

Sanders L.M.J.
Efficacy of exercise for functional outcomes 
in older persons with dementia
(prof T Hortobagyi, prof EJA Scherder, prof 
EA van der Zee, dr MJG van Heuvelen)

Löwik C.A.M.
Early prosthetic joint infection after primary 
total joint arthroplasty; risk factors and 
treatment strategies
(prof SK Bulstra, dr M Stevens, dr PC Jutte)

Bosker R.J.I.
Teaching, learning and implementation of 
laporoscopic colon surgery
(prof JPEN Pierie, prof RJ Ploeg)

Graaf G. de
Eyes on the prize: early economic evaluation 
to guide translational research; Examples 
from the development of biomarkers for type 
2 diabetes
(prof E Buskens, dr D Postmus)

Bernardes T.P.
Hypertensive disorders of pregnancy; 
occurrence, recurrence and management
(prof HM Boezen, prof P van den Berg, prof 
BW Mol, dr H Groen)

Tuitert I.
Synergies and end-effector kinematics in 
upper limb movements
(dr RM Bongers, prof RJ Bootsma, prof E 
Otten)

For earlier theses visit the SHARE website.
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D A N K W O O R D  (Acknowledgements)

Als je het hebt over connecting the dots, of het verbinden van gebeurtenissen die de koers 
van je leven bepalen, dan kan dit niet zonder het cement tussen die verbindingen: dit zijn 
alle mensen die de afgelopen jaren ontzettend belangrijk voor mij zijn geweest. Wij mensen 
hebben liefde en verbinding nodig om te kunnen groeien bij elke dot in het leven, daarom wil 
ik deze mensen hier in dit dankwoord graag bedanken.

Dit boekwerk begint met jullie papa en mama. De woorden die steeds weer bij mij opkomen 
als ik aan jullie denk zijn: onvoorwaardelijke liefde. En wat heb ik de afgelopen jaren 
mogen voelen hoe ontzettend veel jullie van mij houden. De liefde en warmte waarmee ik 
ben opgegroeid hebben mij een bodem gegeven voor álles in dit leven. Papa, jouw humor, 
spontaniteit en gevoel voor rechtvaardigheid maken jou mooi. Trots en liefde is wat ik voel 
van jou naar mij als jouw dochter. Mama, wat ben jij een ontzettend sterke vrouw, die mij 
naast veel liefde, ook heeft geleerd hoe ik kon doorzetten als het tegen zat. Dit werd altijd 
gecombineerd met een onomstotelijk optimisme. Wat mij nog altijd kan raken is dat jij er juist 
voor mij was als het niet goed met mij ging; als een rots in de branding met een luisterend oor, 
een traan, een knuffel. Je hebt mij laten voelen dat, wat er ook was, ik altijd bij je terecht kon 
voor onvoorwaardelijke mama-liefde.

Lieve pap en mam: al deze eigenschappen van jullie zitten ook in mij, en hebben mij de 
afgelopen jaren veel gebracht. Ik hou ontzettend veel van jullie, ben dankbaar voor wie jullie 
zijn, en om wie ik daardoor ben geworden.

Dit boekwerk begint ook met jullie, Jan Kees en Leni. Als ik het zeg ‘voor al mijn ouders’, 
dan zijn jullie twee onmisbare ouders voor mij geweest op een belangrijk knooppunt in mijn 
leven. Op mijn veertiende ben ik bij jullie als (pleeg)dochter in een warm en liefdevol bad 
terecht gekomen. Jullie zagen alle mooie dingen in mij die ik zelf even vergeten was. Jullie 
boden structuur en houvast precies op het moment dat ik het nodig had. Sommige ouders heb 
je vanaf je geboorte, maar jullie zijn echt gegroeid in wat jullie voor mij als ouders beteken 
in de afgelopen jaren. Ook al ben ik na anderhalf jaar weer bij mijn moeder gaan wonen, 
jullie zijn altijd gebleven. En daar ben ik enorm dankbaar voor. Jullie verrijken mijn leven door 
onze eerlijke en open gesprekken en door jullie trots en geloof in mij. Jan Kees, geen vader 
zo trots als jij. Dat doet mij goed iedere keer dat ik bij jullie ben. De open gesprekken die we 
hebben, en dat jij nog steeds komt helpen met verhuizen, betekent veel voor mij. Leni, naast 
jouw enorme hoeveelheid warmte heb jij mij onbewust ook aangestoken met jouw passie voor 
groei, zorgen en de kern van mensen. Ik kan bij jullie beiden altijd aankloppen voor advies 
en raad. Jullie liefde voor God maakt jullie mooi en kleurt alles wat jullie aanraken. Jullie 
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kracht is om de overvloed van liefde die in jullie zit weg te geven en dit daarmee te laten 
vermenigvuldigen. Ga daar mee door. Ik ben dankbaar voor wie jullie zijn en hou ontzettend 
veel van jullie.

Als ik het heb over al mijn ouders dan bedoel ik daarmee ook al mijn grootouders en 
overgrootouders die inmiddels niet meer hier zijn. Op biologisch vlak, maar ook vanuit een 
systemisch perspectief. Biologisch ben ik vanuit jullie ontstaan. Mijn genetisch materiaal en ook 
dat van mijn ouders lag namelijk al ver voor mijn eigen geboorte gedeeltelijk in jullie vast. Dit is 
ook de gedachte waaruit het WOMB project ontstaan is. Daarnaast weet ik vrijwel zeker dat 
de manier waarop jullie levens zijn gelopen ook invloed heeft gehad op dat van mijn ouders 
en daarmee ook op dat van mij. Oma van Dijk jouw inlevingsvermogen, en opa van Dijk 
jouw enthousiasme, optimisme en gedrevenheid zitten ook in mij. Oma en opa Karsten, de 
gezelligheid, humor en de sociale kant heb ik van jullie. Ik wil jullie bedanken voor wie ik ben 
geworden. Ik ga verder waar jullie gebleven zijn.

Op mijn veertiende ondervond ik lijfelijk wat de verwoestende impact is van een verkrachting 
op lichaam en geest. Nooit eerder had ik zulke intense emoties en vervreemding van mijn 
eigen lichaam ervaren.

Er zijn verschillende mensen geweest die dichtbij mij stonden, die al veel eerder doorhadden 
dan ik dat ik daar wat mee moest gaan doen. Als puber en jongvolwassene verklaarde ik hen 
in eerste instantie in gedachten ‘voor gek, daar zou ik toch zeker nooit wat mee gaan doen’ 
en ging gewoon studeren, daar was ik immers goed in. Alhoewel ik een studie had gekozen 
die daar op het eerste gezicht niet veel mee te maken had, duurde het niet lang totdat mijn 
fascinatie voor menselijk gedrag ook tot uiting kwam in de studierichtingen die ik koos. Pas 
toen deze dot werkelijk kon vergeven en mijn lichaam weer als vanouds voelde, volgden in de 
jaren daarna een aantal opmerkelijke gebeurtenissen; nieuwe dots.

Een paar van deze nieuwe dots waren: Nadenken over het her-programmeren van je brein: 
niet alleen door te praten, maar ook door nieuwe en positievere lichamelijke ervaringen 
op te doen (mind-body connectie en plasticiteit, maar dat wist ik toen nog niet). Daarna 
volgde een serie opeenvolgende gesprek binnen mijn promotieonderzoek over de link van 
onze onderzoekspopulatie met seksualiteit, bekkenbodemhyperactiviteit en traumatische 
gebeurtenissen. En een jaar later het inzicht dat ik hiermee iets heel waardevols kon gaan 
betekenen voor anderen. Ik ben er van overtuigd dat ik als behandelaar in de toekomst 
hiermee nog beter kan snappen wat er in mensen omgaat die zoiets verschrikkelijks hebben 
meegemaakt, wat de nasleep is, en hoe ik hen daarmee het beste zou kunnen helpen.
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Ik ben daarom ook onnoemelijk dankbaar voor al het cement dat in mijn leven is geweest op 
precies de juiste plek en precies het juiste moment. Zonder jullie was het allemaal misschien wel 
heel anders gelopen. Daarom wil ik zo uitgebreid stil staan bij jullie in dit dankwoord.

Chris en Melanie, waar zou ik zijn zonder mijn broertje en zusje. Veel liefde, knuffels en 
gezelligheid als we samenzijn. Ik vind het altijd zo ontzettend leuk dat we soms nog wel bijna 
een uur kunnen natafelen met discussies die naar van alles uitweiden. Ik ben trots op jullie en 
op wie jullie zijn als mens. Ik heb altijd het gevoel dat we het in alle openheid kunnen hebben 
over de dingen die er echt toe doen. Dat gevoel wil ik koesteren. Ik ben er altijd voor jullie en 
hou ontzettend veel van jullie. Dat we nog veel mooie jaren met elkaar mogen doorbrengen.

Jessica, ook jij voelt als een zus voor mij en bent gegroeid in wat je als zus voor mij betekent. 
Vanaf dag één was er die klik, toen we samen in het gezin van Jan Kees en Leni kwamen. Ook 
al zijn we elkaar een korte periode even uit het oog verloren, ook jij bent altijd in mijn leven 
gebleven. Samen shoppen, op vakantie naar Italië en Barcelona, en urenlang kletsen. En als 
jij het moeilijk hebt dan voel ik dat ook. Dank je wel voor onze band, ik hou ontzettend veel 
van je.

Al mijn ooms en tantes: Chrisa en Kees, bedankt voor jullie interesse in mij als persoon, onze 
gesprekken en onze ‘foto-dag’. Kees, onze gezamenlijke liefde voor koken komt tijdens de 
Kerst altijd samen in een verrukkelijke maaltijd. Chrisa, wat ik zo mooi aan jou is dat je zo 
doortastend bent, ik vind het ontzettend fijn dat we over allerlei dingen met elkaar kunnen 
kletsen iedere keer als we elkaar zien. Bram, ik vond laatst een foto in de fotoboeken van 
mijn moeder waarop ik verhaaltjes voorlezend tegen jou aan hang op de bank, voor mij 
was dit een aha-momentje over jouw persoonlijkheid: iemand op wie je kunt vertrouwen en 
waarbij je gewoon jezelf kunt zijn. Bedankt voor al je hulp en handigheid de afgelopen jaren 
tijdens het klussen, dat betekent veel voor mij. Elijah en Anita, wat een fijne mensen zijn 
jullie toch, met beiden veel levenswijsheid. Bedankt voor de interessante en open gesprekken 
van de afgelopen jaren. Han en Astrid, wat fijn dat jullie weer aangeschoven zijn, jullie 
maken verjaardagen gezellig. Han, wat ben jij een doorpakker met humor, bedankt voor 
jouw ontzettende handigheid en inzicht bij het klussen de afgelopen jaren, dat betekent veel 
voor mij. Esther en Ad: Esther van jou kreeg ik vroeger allerlei vrouwen dingen toegeschoven; 
van mijn eerste BH-tje tot lippenstift. Bedankt dat je altijd zo’n lieve en toffe tante voor mij 
bent geweest, en nog steeds bent, met alle sociale skills en vrolijkheid die je komt brengen 
en onze fijne gesprekken samen. Ad, wat een humor kom jij altijd brengen, bedankt voor 
jouw gezelligheid in de familie en onze gesprekken samen. Rinske en Cees op Terschelling, 
bedankt dat we altijd welkom zijn met de hele familie bij jullie, zo ook laatst, toen ik en Sander 
een paar uur bij jullie hebben doorgebracht in de stallen en de winkel om bevlogen te kletsen 
over ondernemerschap en de passie van het boer-zijn.
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Tonny en Martin, wat fijn dat jullie al die jaren altijd in mijn leven zijn gebleven, ook na de 
scheiding van mijn ouders, en voor alle lieve kaartjes ieder jaar, dat betekend heel veel voor 
mij. Bedankt voor de gezelligheid die jullie altijd met jullie meebrengen. Sylvia, wat fijn om 
met jou bij gekletst te hebben een paar jaar geleden. Peter en Aad, wat fijn om elkaar weer 
ontmoet te hebben een paar jaar geleden bij de crematie van Paula.

Alle neef(jes) en nicht(jes): Chrissy, Bas, Astrid, Sylvia, Ilona, Maurits, Cedric, Iris en 
Mark, bedankt voor alle bijklets-sessies op verjaardagen en voor een fijne tijd tijdens onze 
jeugd samen.

Hannah en Jefta, wat zijn jullie een enorm belangrijk zaadje voor mij geweest als 14-jarig 
meisje. Jullie zijn er voor mij geweest met een luisterend oor, steun en bezoekjes toen ik dat het 
meeste nodig had en jullie hebben er voor gezorgd dat ik al snel bij Jan Kees en Leni kon gaan 
wonen. Ook daarna hebben jullie altijd teruggekoppeld wat er bijzonder was aan mij en wat 
ik goed kon, dat heb ik opgeslagen en is bij mij gaan groeien.

Annemarie, ook jouw steun als beste-vriendinnetje is enorm belangrijk voor mij geweest en 
dat is voor jou lang niet altijd makkelijk geweest. Ondanks dat we elkaar niet meer zo vaak 
zien wil ik je laten weten dat je veel voor mij betekent en dat er bij mij een glimlach ontstaat 
iedere keer als ik aan je denk.

Leonie, Karen en Lianne, bedankt voor jullie vriendschap tijdens onze jeugd en dat we 
elkaar laatst bij de reünie van onze basisschool weer mochten ontmoeten

Lieve Roos, wat hebben wij veel met elkaar meegemaakt op de middelbare school. Bij jou kan 
ik altijd helemaal mijzelf zijn en geen vriendin zo trots als jij. Wat mooi dat jij jouw eigen weg 
bent gegaan en nu helemaal in Australië woont, ik ben ook super trots op jou. Iedere keer als 
we elkaar zien voelt het alsof het gisteren was dat we elkaar zagen. Ik hou ontzettend veel 
van je moppie!

Sanne, begin 2012 keek ik mijn ogen uit bij het schouwspel dat zich afspeelde tijdens jouw 
verdediging, de eerste promotieplechtigheid die ik meemaakte. Als ‘familie’ op de eerste rij heb 
ik na die dag geroepen ‘Dat wil ik ook, ik ga ook promoveren’. Dat werd diezelfde dag ook al 
bekrachtigd door Els Siebelink en Karin Borgonjen, van de afdeling Humane Voeding aan 
de Wageningen Universiteit, waar ik op dat moment een bachelor afstudeerscriptie schreef 
onder begeleiding van toen nog promovenda Anne Wanders. Els zei tijdens het loopje vanaf 
de Aula tegen mij: ‘Dat zie ik jou ook nog wel eens doen, dat promoveren’. De definitieve 
bevestiging kwam toen ik een paar maanden later omdat ik met dat afstudeeronderzoek ook 
nog een prijs bij de NVVL won. Jij bent dus, zonder dat je je dat toen kon beseffen, een zaadje 
en een enorme inspiratiebron voor mij geweest. Nu, 8 jaar later ben ik zelf aan de beurt. Alex, 
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jouw ‘Matty, me mattie’ woorden maakte mij altijd aan het lachen, ook al ben ik inmiddels wel 
‘over die fase heen’ (haha ;)), jij mag mij nog altijd zo noemen. Bedankt voor al onze fijne 
gesprekken, je humor en je oprechte interesse in mij als mens.

Arnout en Annelies, bedankt voor onze fijne en open gesprekken de afgelopen jaren!

Mireille en Wouter: Wouter, wat leuk dat wij elkaar al hadden ontmoet op groepsvakantie 
in Kroatië nog voordat jij Mireille tegen kwam. Ik kan altijd super fijn met jou kletsen over van 
alles en nog wat, inclusief onze gezamenlijke interesse in de zorg en gezondheid. Mireille, bij 
jou heb ik altijd het gevoel dat ik er mag zijn met alles, jouw af-en-toe rake maar zachtaardige 
grappen toen ik puber was zette mij wel eens aan het denken. Samen skeeleren over de lange 
asfaltwegen in Amersfoort of helpen bij jouw café-avontuur, wat ben je toch een heerlijk mens! 
Dank je wel dat ik mij altijd welkom heb gevoeld. Wat mooi dat jullie je hart volgen door 
inmiddels (helemaal) in Noorwegen te wonen (ach met de trein naar Groningen is ongeveer 
even ver als vliegen naar jullie).

Guido en Karin, wat ik eerder al heb gevoeld, drong pas een paar jaar geleden écht tot mij 
door: wat zijn jullie een pracht mensen en een mooi koppel! Ik zal uitleggen waarom: Karin, 
jij hebt een enorm talent om écht naar mensen te kunnen luisteren vol begrip en openheid en 
daarin ben je niet bang om je eigen raakbaarheid te laten zien. Dit maakt je een mooi mens. 
Ik heb daardoor het gevoel dat ik op een diepere laag met jou kan komen en daar heb ik 
bewondering voor! Guido, wat ik zo krachtig aan jou vind is dat je zo’n lekkere vent blijft 
terwijl je ook een ontzettend goed gevoel hebt voor wat er ‘onderliggend’ speelt bij mensen, 
samen met een warm hart maakt dit je een mooi mens, zowel binnen je bedrijf als in je privé 
leven. Wat ik enorm fijn vind is om regelmatig met jullie naar de Global Leadership Summit 
te gaan en daar te kunnen kletsen over onze gezamenlijke interesse: bevlogen leiderschap 
waarbinnen mensen tot volledig tot bloei kunnen komen.

Wendy, bedankt voor al onze fijne en gezellige gesprekken en praten over ondernemerschap.

Berend-Jan, Melanie, Mike en Audrey, bedankt voor onze fijne gesprekken de afgelopen 
jaren!

Gerard, wat een lekkere sociale vent ben jij. Altijd als we elkaar weer zien krijg ik een dikke 
knuffel van je en kunnen we uren kletsen over allerlei interessante dingen. Ik vond het fijn om 
je een paar jaar geleden een paar dagen tijdens de Global Leadership Summit goed te leren 
kennen, je bent een mooi mens.
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Karlijn, ik vind het zo mooi om jouw te zien ontpoppen van een student tot een volwassen 
vrouw die gepassioneerd volgt wat ze leuk vind en daar ook nog eens ontzettend goed in is. 
Ook vind ik het altijd enorm fijn om weer met je te kletsen als we elkaar zien bij Jan Kees en 
Leni.

Lieve Matthew, Nathan, Micha, Joël, Lauren, Olivier, Eva, Norea, Adam en Belle dank 
jullie wel voor jullie gezelligheid en knuffels!

Lieve bonus- (schoon)broers en zussen, neefjes en nichtjes: ook al zijn we strikt genomen 
geen familie, de gevoels-familie-factor heeft het net als bij Jan Kees en Leni veruit gewonnen 
van mijn biologie. Dank jullie wel voor wie jullie zijn, dat ik bij jullie de afgelopen jaren terecht 
kon voor open en soms spiegelende gesprekken en mij vooral heel welkom heb gevoeld bij 
jullie. Dat betekent enorm veel voor mij.

Ben, bedankt voor alle fijne gesprekken de afgelopen jaren en ontzettend fijn dat ik een keer 
thuis bij jou en Tjits kon komen eten om te praten over onderzoek, voeding, gezondheid en 
promoveren.

Lieve Lydia, wat heb ik een fijne tijd met jou beleefd in Amsterdam. Wij waren vanaf het begin 
echt maatjes, eerst samen in de coach groep bij Anita, urenlang kletsen aan de telefoon over 
onze studie en het leven. En toen ook nog eens samen afstuderen met een super goed cijfer en 
een prijs (wie had ook anders gedacht met twee van die perfectionisten op één project ;)) Wat 
fijn om jou nog altijd in mijn leven te mogen hebben.

Lieve Petra, wij kenden elkaar al van de middelbare school, ook al kenden we elkaar daar 
eigenlijk alleen van de ‘wandelgangen’, het was extra leuk natuurlijk dat we samen op dezelfde 
studie terecht kwamen én ook nog in dezelfde klas. Weet je nog ons avontuur bij de openbare 
basisschool in Hilversum waar we samen gezonde kooklessen gingen geven aan de kids? 
Bedankt voor al onze gesprekken en onze etentjes en lunches in diverse restaurantjes rondom 
Utrecht of bij jou of mij thuis.

Marieke, Merel, Suzanne en Sheila, ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht: ‘Wat 
een leuke meiden, daar moet ik eens mee gaan samenwerken binnen de opleiding’. En van 
het een kwam het ander: etentjes bij Turkse, Marokkaanse en Ethiopische restaurantjes rondom 
Amsterdam waarin we onze gezamenlijke liefde voor eten konden delen én een bruiloft en 
vrijgezellen feest van Marieke. Ik heb dit echt als een enorm gezellige tijd met jullie ervaren.

Merel, toen jij vroeg of ze bij het Sint Lucas Andreas nog een stageplaats hadden heb ik geen 
moment getwijfeld over jouw kunnen en je voorgedragen in het team. Wat ontzettend leuk om 
op die manier samen te werken en dat jij er nog steeds werkt!
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Marieke, bedankt voor onze eerlijke en open gesprekken in de jaren na de opleiding. Ik 
heb veel gehad aan onze gesprekken over onze persoonlijke-ontwikkelingstrajecten en jouw 
nuchtere humor.

Lieve Sheila, woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar ik voor jou als vriendin ben! Wat 
begon op de opleiding in Amsterdam is de afgelopen jaren ontzettend gegroeid. Wat mij keer 
op keer weer kan raken is dat wij er écht voor elkaar kunnen zijn in tijden dat het goed gaat 
én in tijden dat het minder gaat. Ik kan bij jou helemaal mezelf zijn. Ik heb het gevoel dat we 
bij elkaar een ‘laag’ hebben bereikt waarop we alles tegen elkaar kunnen zeggen, ook al is 
wat we zeggen in eerste instantie niet altijd fijn om te horen, maar brengen die adviezen naar 
elkaar ons wel verder in het leven. Wat ons verbindt is groei en onze gezamenlijke interesse 
in de psychologie achter het gedrag van mensen. Daarnaast is het super gezellig om tijdens 
onze restaurant-avontuurtjes onze andere liefde, die voor lekker en gezond eten, te koesteren. 
Ik hou van je mop!

Oud collega’s uit het SLAZ: Cora, Monique (2x), Aafke, Astrid, Judi, Marjolein en 
Lianka, bedankt voor een ontzettend leuke tijd bij jullie in het team, ik denk nog vaak met fijne 
herinneringen aan jullie terug!

Lieve Nicole wat hebben wij een reis met elkaar afgelegd de afgelopen jaren. In Amsterdam 
zaten we wel in dezelfde klas, maar trokken we eigenlijk nog niet heel veel met elkaar op, 
buiten wat gezamenlijke bus- en trein reizen hier en daar. Die deep-dive-into-our-friendship 
kwam pas toen we erachter kwamen dat we ook samen naar Wageningen gingen. En wat 
klikte (en klikt) het ontzettend goed tussen ons. En dat niet alleen, we hadden nog wel meer 
dingen gemeen: allebei een prijs winnen met onze afstudeerscripties, samen heel wat uurtjes 
doorbrengen met het OV (jij naar Utrecht, ik naar Amersfoort: wat hebben we elkaar goed 
leren kennen in al die uurtjes gezelligheid) en eenzelfde soort werkmentaliteit. Dit laatste zorgde 
ervoor dat we heel wat projecten samen hebben gedaan, wat waren we een goed team met 
mooie cijfers (iets met een tikkeltje perfectionisme J van beiden kanten). Je vrijgezellenfeest en 
trouwen met Pim was een niet te missen hoogtepunt. Ook na Wageningen bleven we met elkaar 
afspreken in de leukste restaurantjes en lunch-rooms. Na Wageningen ging ik promoveren, 
even later jij ook. En nu als kers op de taart: ben jij mijn paranimf tijdens de verdediging. Wat 
ben ik ontzettend blij met jou als vriendin, hou van je mop!

Mijn andere Wageningen-buddy’s: Marlou, Sandra, Carliene, Roelinda en Cindy wat fijn 
om met z’n allen twee jaar lang op te trekken. Bedankt voor al onze fijne gesprekken, etentjes, 
feestjes, treinritjes, studie-uurtjes, samenwerkingsprojecten en gesprekken op congressen. Niet 
geheel on-toevallig zijn de meeste van ons net gepromoveerd of nog aan het promoveren, of 
bij een hele leuke baan terecht gekomen, kanjers ik ben trots op jullie!
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Yfke, bedankt voor onze samenwerking tijdens het GUSTO project en ons gezamenlijke 
artikel. Leuk om af en toe even iets van je te horen.

Tessa, Annemieke en Henk, dit proefschrift begon met twee gesprek bij jullie op twee warme 
dagen in de zomer van 2014 toen ik nog aan het studeren was: één in Amsterdam en één 
in Groningen. Zonder jullie was dit proefschrift er letterlijk niet geweest. Ik wil jullie enorm 
bedanken dat jullie mij de afgelopen jaren de ruimte hebben gegeven om mijn eigen weg te 
kunnen bewandelen, dat betekent ontzettend veel voor mij!

Annemieke, als mijn promotor en begeleider in Groningen heb ik me regelmatig verwonderd 
over je goed getimede rake-feedback en oplettendheid (‘denk je hieraan?’) die op dat moment 
precies paste bij de koers van een manuscript, aanvraag of presentatie en waarmee je mij aan 
het denken zette. Wat heb ik veel van jou mogen leren de afgelopen jaren op het gebied 
van schrijven, onderzoek, korte en bondige (maar toch complete) presentaties, fertiliteit en 
geneeskunde. Waar ik nog altijd met een glimlach aan terug denk is de avond dat we de ‘Hart 
voor een goede start bus’ bij jou op de oprit in Haren parkeerde. Waarna we, na een bak 
thee bij jou en Lex thuis, weer naar mijn huis zijn gereden om zo de volgende dag metingen 
te kunnen doen in het Noorden van het land. Jouw doortastendheid neem ik met mij mee de 
toekomst in. Bedankt voor alles!

Tessa, als mijn promotor in Amsterdam heb ik ontzettend veel aan je gehad. Jouw talent voor 
schrijven en je helicopterview maakte alle stukken nog mooier. Door jouw oratie speech die je 
meestuurde naar de sollicitanten liep ik vanaf dag één warm voor het WOMB-project. Jouw 
passie om de eerste 1000 dagen van een kinderleven zo goed mogelijk te laten verlopen 
schijnt door in alles wat je doet. Dat maakt je mooi, ga daar mee door. Bedankt voor ons 
gesprek over passies en vuurtjes, dat heeft veel voor mij betekend. Ondanks je drukke agenda 
maakte je altijd tijd om even te bellen of te overleggen, dacht je met me mee en was er ook 
ruimte om mij als ‘mens’ te zien los van mijn rol als onderzoeker. Bedankt voor alles!

Henk, als mijn co-promotor in Groningen wil ik je bedanken voor je geduld en rust die je met 
je meebracht tijdens onze overleggen. Met vragen over statistiek of analyses kon ik altijd bij je 
terecht, ook al was het soms even puzzelen of samen syntax doorlopen bij jou op kantoor, we 
kwamen er altijd uit. Bedankt voor al jouw epidemiologische en methodologische kennis en 
feedback op mijn manuscripten, dit was echt ontzettend fijn! Dankzij jouw begeleiding kan ik 
mij straks ook registreren als Epidemioloog B. Ik vond het ontzettend leuk om na de oratie van 
Annemieke met je te kletsen over hele andere dingen dan onderzoek en wetenschap. Heel erg 
bedankt voor de afgelopen jaren!

This page is intentionally left blank



Acknowledgements (Dankwoord) | 233

A

Anouk, bedankt voor jouw ontzettend waardevolle input op alle voeding-stukken. Jouw 
kritische en methodologische blik heeft daarbij veel geholpen. Wat ik zo mooi aan jou vind 
is dat jij naast onderzoeker ook heel erg toegankelijk bent voor de menselijke kant van het 
onderzoek doen. Bedankt voor onze open gesprekken tijdens de Nutritional Science Days en 
Exposure Assessment. Je was nog even in de pijpleiding als co-promotor, maar bent je eigen 
weg gaan volgen bij de VLAG Graduate School, dat vind ik mooi! Bedankt voor alles!

Mireille, Ondanks dat je niet mijn co-promotor was kon ik wel altijd bij je terecht voor vragen 
via de mail of bij jou op kantoor op de VU. Je kennis op het determinanten stuk en mijn 
systematic review was een welkome aanvulling. Ik heb je de afgelopen jaren mogen leren 
kennen als een kritisch maar toch heel open, vrolijke, en ook relaxte begeleider, dat zet dingen 
op een positieve manier in perspectief. Voor mij zijn onze open gesprekken tijdens promoties, 
congressen en het loopje terug naar het station vanaf de promotie van Tessa heel waardevol 
geweest. Bedankt voor al je waardevolle input en je fijne schrijfstijl, dat heeft de afgelopen 
jaren heel erg geholpen bij de stukken!

Corine, bedankt voor je hulp bij Compl-eat en voor onze fijne samenwerkingen de afgelopen 
jaren: niet alleen binnen mijn promotietraject, maar ook binnen NQ plus en het onderzoek van 
Anne Wanders.

Ben-Willem, bedankt voor je frisse en kritische blik op al mijn stukken tijdens mijn 
promotietraject. Dit maakte dat we soms nog een extra verdiepingsslag konden maken in 
verschillende artikelen.

Reinoud, ook al heb ik je met name veel indirect (via Stijn en Tessa, maar daardoor 
waarschijnlijk niet minder goed) leren kennen: ik wil je bedanken voor al je fijne aanvullingen 
tijdens onze (Skype of telefonische) overleggen en je helikopter view op al onze gezamenlijke 
stukken.

Rebecca, ik wil je heel erg bedanken voor je scherpe feedback en suggesties bij al mijn 
artikelen. Wat een talent heb jij daarvoor zeg! Je wist er altijd dingen uit te vissen die anderen 
nog niet hadden opgemerkt. Ook was het altijd heel fijn dat jij zo’n goed gevoel had voor de 
Engelse taal. Tijdens al onze gezamenlijke etentjes heb ik je daarnaast ook leren kennen als 
een heel sociaal mens met een passie voor haar vak.

Ellen, dank je wel voor onze gesprekken binnen het onderzoeksproject over de relatie van 
onze doelgroep met seksualiteit. Deze gesprekken zijn onbedoeld het startpunt, of de dot, 
geweest voor mijn verdere seksuologische en psychologische loopbaan. Daarnaast wil ik je 
als co-auteur op mijn stukken bedanken voor je manier van schrijven die de tekst precies tot de 
kern kon vatten, daar heb ik veel van geleerd. Bedankt voor onze samenwerking!
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Anne, wat was het fijn om jou als sparringpartner te hebben op het trauma stuk. Ik ben 
ontzettend dankbaar dat ik altijd even met je kon bellen om te overleggen als ik ergens niet uit 
kwam, om zo samen de puzzel wat verder te ontrafelen. Aan onze open gesprekken, waarbij je 
ook oprecht oog hebt gehad voor mij als persoon, denk ik nog altijd met en goed gevoel terug. 
Door jouw input, kritische blik en de manier waarop je een stuk tekst kon omschrijven zodat de 
inhoud gelijk duidelijk werd, heb ik veel geleerd. Wat ik ontzettend leuk heb gevonden is dat 
we elkaar een paar jaar geleden spontaan in de gang van het AMC tegen kwamen (nadat 
we elkaar een tijd niet hadden gesproken) om vervolgens een tijd lang te staan kletsen over 
drijfveren, seksualiteit en onderzoek. Wat ben je toch een fijn mens, ik wil je bedanken voor 
je enthousiasme en nieuwsgierigheid, en ik hoop dat we elkaar in de toekomst weer tegen het 
lijf zullen lopen!

Miranda, bedankt voor jouw input tijdens het selecteren van de vragenlijsten binnen ons project 
samen met Anne en voor onze gesprekken daarover. Ze zijn onbewust ook het startpunt, of de 
dot,  geweest voor mijn verdere loopbaan. Bedankt voor de finishing-touch op het trauma stuk 
en ons fijne mail contact.

Ik wil de leden van de leescommissie en promotiecommissie bedanken. Prof. dr. E.F.C. van 
Rossum; prof. dr. P. Enzlin; Prof. dr. ir. D. Kromhout; promotiecomissie leden toevoegen, 
hartelijk dank voor uw tijd en inspanning om mijn proefschrift te beoordelen en/of om zitting 
te nemen in mijn promotiecommissie.

Cornelieke, als  post-doc op ons project heb ik ontzettend veel met je kunnen lachen. Ik 
weet nog goed dat we samen in Mustio (Finland) op werkbezoek de dansvloer stonden en 
dat jij een ‘fout’ Nederlandstalig nummer had aangevraagd, daarbij zei je het volgende: ‘Dit 
liedje luistert mijn dochter altijd, en ik vindt het stiekem ook eigenlijk een heel lekker nummer’. 
Ik moest enorm lachen, en we dansten vrolijk verder op dit ‘foute’ nummer. Dit moment 
heb ik onthouden omdat het voor mij symbool stond voor een ander stukje van jou, naast 
de ‘serieuzere-onderzoeker’ Cornelieke, die ik tot dan toe voornamelijk had gezien. Die 
combinatie van serieusheid, goede feedback, hard werken, humor en veel open gesprekken 
hebben tot het einde van mijn promotietraject (en ook daarna nog regelmatig een berichtje, 
super lief!) aangehouden. Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe jij nu je hart aan het 
volgen bent door leraar te worden!

Zonder dit power-team van collega-promovendi was dit grote project niet van de grond 
gekomen. Wat hebben we altijd fijn met elkaar samengewerkt de afgelopen jaren:

Lotte, vanaf het begin van dit project ben jij mijn UMCG-buddy geweest. Het was super 
grappig om te ontdekken dat we allebei in Hilversum op de middelbare school hadden 
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gezeten. Wat hebben wij veel met elkaar gekletst en gedeeld in de afgelopen jaren, daar ben 
ik dankbaar voor. Zo mooi om te zien hoe jij je eigen weg volgt en nu in de VS woont. Ik heb 
bewondering voor jouw doorzettingsvermogen, precisie en eerlijkheid. Ik hoop dat we elkaar 
in de toekomst nog een keer tegenkomen!

Stijn, erg fijn om een nuchtere man in ons team te hebben die tijdens vergaderingen goed de 
dingen tot de kern kon brengen, wat hielp om knopen door te hakken met ons grote team. Jouw 
medische kennis is daarbij op verschillende plekken in ons onderzoek heel erg goed van pas 
gekomen. Ook kon jij altijd ontzettend goed rijden met de bus, dat was een plezier om naast 
te zitten. Mooi om te zien dat jij er tijdens je promotie werk van hebt gemaakt om aan de slag 
te kunnen als arts in de VS, en dat je nu daar in opleiding bent tot kinderarts!

Malou, wat een fijne gesprekken heb ik de afgelopen jaren met jou gehad. Altijd als ik in het 
AMC kwam dan kon ik even bij je terecht voor een luisterend oor. Jouw oprechte interesse in 
mij deed mij goed! Samen kletsen over psychologie en gedrag, meten met de bus, en liedjes 
zingen. Wat hebben we een gezellige tijd gehad samen! Ik vind het altijd zo mooi om te zien 
dat jij zo nieuwsgierig bent in het ‘waarom’ van dingen en dat je niet alleen enthousiast werd 
van dingen presenteren, maar dat je zo’n presentatie ook nog eens heel smooth en super relaxt 
kon overbrengen, dat was een genot om naar te luisteren. We houden contact!

Lieve Tessa (of Tess voor de insiders), wat heb ik fijn met jou samen gewerkt als directe collega. 
Ik denk dat wij misschien wel het meest met elkaar hebben samengewerkt de afgelopen jaren. 
En ondanks dat we verschillend zijn qua persoonlijkheid klikte het enorm en konden we elkaar 
aanvullen in onze werkzaamheden. Ook buiten het werk, en nu nog steeds, delen we onze 
liefde voor eten met elkaar en ‘meeten’ we elkaar in echte foodie-restaurantjes met vergeten 
groenten en tempé kapsalons. Vincent zei ooit tegen ons: ‘Je ziet zo aan wat jullie meenemen 
voor de lunch (lees: groenten) wat jullie gestudeerd hebben’. Ook al ga ik een iets andere 
richting op, de liefde voor gezond eten blijft diepgeworteld. Wat hebben wij fijne gesprekken 
met elkaar gehad de afgelopen jaren, lief en leed bij elkaar mogen delen, daar ben ik enorm 
dankbaar voor! Jouw puurheid maakt je mooi! Op nog vele jaren vriendschap!

Lieve Vincent, wat een gezelligheid kom jij altijd met je meebrengen overal waar je komt. Na 
de start van ons project duurde niet lang totdat ik je min of meer als mijn personal dating-coach 
tijdens kon bestempelen, dat leverde hilarische momenten op tijdens congressen. Wat hebben 
we enorm gelachen en urenlang gekletst met z’n tweeën. Sleep-overs bij jou en bij mij thuis als 
we weer eens overal in het land gingen meten met de bus. Samen hardop zingen tijdens onze 
busritten. Samen wijntjes drinken op zonnige terrasjes, uit eten of samen dansen in Amsterdam, 
Utrecht of Groningen. Naast al die gezelligheid konden we ook super hard werken samen aan 
ons project en onze artikelen. En altijd was je er voor me, ook toen we met z’n tweeën nog 
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twee stukken aan het schrijven waren voor mijn proefschrift en jij al weer (meer dan) fulltime 
aan het werk was  in je nieuwe job met veel nachtdiensten. Altijd maakte je tijd voor mij vrij 
om even te overleggen of met me mee te denken. Wat ben je toch een schat! Wat ik echt aan 
jou bewonder is jouw enorme set aan social skills, die volgens mij voortkomen uit je oprechte 
interesse in- en zorgzaamheid voor mensen. Dit schijnt door in alles wat je doet en in hoe je 
met mensen omgaat. Ga daar mee door, het maakt je een mooi mens! Nu als kers op te taart 
ben je mijn paranimf tijdens de verdediging. Lobi yu schat!

Anne, wat was het fijn om jou als LIFEstyle studie expert nog een paar jaar in ons midden 
te hebben tijdens het opstarten van het WOMB project. Tijdens het schrijven van ons 
gezamenlijke artikel heb ik je goed mogen leren kennen. Omdat jij net geopereerd was aan 
je knie leverde dat gezellige momenten op bij jou en Machiel thuis achter de computer. Ik heb 
me verwonderd over hoe goed en snel jij ingewikkelde syntaxen vanaf scratch kon bouwen 
en over je schrijftalent. Van jouw manier van onderzoek doen en jouw manier van overleggen 
met onze (co) promotoren heb ik veel geleerd. Naast hard werken was er ook ruimte om lekker 
te kletsen over het leven en de toekomst. Wat ik echt zo ontzettend lief vond is dat je mij een 
passion-planner cadeau had gedaan, deze heb ik optimaal benut. Ik hoop dat we elkaar in 
de toekomst nog gaan tegenkomen!

Meike, heel fijn om jou nog even mee te maken in Groningen als ‘queen’ van de LIFEstyle 
studie. Bedankt voor het meedenken met mijn stukken en onze berichtjes over-en-weer als ik je 
iets wilde vragen de afgelopen jaren.

Laura, wat was het altijd fijn om even met jou te kletsen telkens als ik in het AMC aan het werk 
was.

Mandy, heel fijn om zulke open gesprekken met jou te hebben de afgelopen tijd in het AMC.

Arend, bedankt voor het opzetten van Stage III en je fijne input tijdens onze vergaderingen.

Tamara, wat fijn dat jij in het laatste jaar ook nog aansloot bij ons team om ons project voort 
te zetten. Ontzettend leuk om jou wat beter te leren kennen tijdens onze ElroyCOM training, 
afsluitend etentje en de promotie van Vincent. Met je (Argentijnse ;)) zang- en organisatie skills. 
Wat een heerlijk mens ben je toch!

My Finnish colleagues: Johan and the RADIEL research team members Kristiina, Anita, 
Niko, Elina, Jelena, Hanna, Taisto, Noora, Nora, Saila, Mimma and Emilia, always 
when I think back to our meetings and trips in Mustio, Helsinki and Heemskerk, a smile always 
appears on my face. Thanks for all our conversations, your hospitality, your help, great dinners 
and lots of fun. With a special thanks to Emilia, I still remember how you tempted us to talk 
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Finnish during our first meeting in Mustio. After some wine I was able to pronounce words in 
(almost perfect ;)) Finnish. Your enthusiasm and hug after seeing me again at the thesis defence 
of Vincent (‘Sooo nice to see you again, how are you?!) made my day. All the best and I hope 
our paths will cross some time again in the future.

Koos, ontzettend fijn om binnen ons project af en toe ene beroep te kunnen doen op jouw 
methodologische en statistische kennis. Hier hebben we veel aan gehad bij het  bepalen van 
onze analysemethoden.

Helen, als secretaresse van de Klinische Epidemiologie en Biostatistiek (KEBB) heb ik in het 
AMC veel contact met je gehad voor het versturen van de papieren vragenlijsten binnen ons 
project. Bedankt voor het meedenken en ons fijne mailcontact van de afgelopen jaren.

Jacqueline, bedankt voor het opzetten van de zoekstrategie voor onze systematic review.

Bo, als kamergenoot van Tessa heb ik je de afgelopen jaren regelmatig aan de lijn gehad 
als ik Tessa probeerde te bereiken, of zagen we elkaar als ik langs kwam op de VU. Heel fijn 
om voorafgaand aan de promotie van Tessa even wat uitgebreider met je te kletsen, het ga je 
goed!

Lilian, bedankt voor onze samenwerking voor het valideren van de sociale steun vragenlijst. 
Ook al paste dit uiteindelijk niet meer binnen mijn promotietraject, ik heb er wel veel van geleerd 
en van jou geleerd. Leuk dat we elkaar daarna af-en-toe tegen kwamen in de wandelgangen 
van het UMCG en fijne gesprekken konden hebben. Het ga je goed!

Eva, bedankt voor onze gesprekken aan het begin van mijn promotietraject voor het selecteren 
van de vragenlijsten binnen ons project.

Alle kamergenoten van Y4.234: Meike, Anne, Fenne, Petra, Violetta, Talita, Tom, Sterre, 
Arjan, Jan, Hagma, Nastaran, en Eva, wat fijn dat jullie mijn kamergenoten zijn geweest 
de afgelopen jaren. Ook al ben ik veel (onder)weg geweest tussen Groningen en Amsterdam 
de afgelopen jaren, het was altijd fijn om weer binnen te komen lopen en (elkaar bij) te kletsen.

Violetta and Talita, Violetta and Talita, thank you for our nice conversations we shared over 
the years, at the office, during conferences and parties, I will carry these memories with me. 
All the best to you!

Fenne, van alle collega’s die niet direct aan mijn project gelinkt waren ben ik met jou het 
meest opgetrokken. Wat fijn om jou beter te leren kennen door de jaren heen. Samen yoga, 
sporten, wijntjes drinken bij de drie gezusters en naar feestjes of verjaardagen. Super leuk al 
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die gezamenlijke interesses! Heel mooi om te zien dat jij je eigen weg bent gaan volgen in 
Amsterdam en helemaal happy bent samen met Ruben. Ik hoop je nog eens tegen te komen 
in de toekomst!

Tom, heel leuk om samen te kunnen kletsen over ons lief en leed binnen onze promotietrajecten. 
Wat ben jij een fijn en gezellig mens!

Sterre, wat ben jij lekker recht door zee met een eigen mening, daar hou ik wel van! Ik 
bewonder hoe je alles weet te runnen binnen de trials die je op zet, dat vraagt om serieuze 
organisatie en social skills. Daarnaast heb ik erg genoten van alle open (en soms raakbare) 
gesprekken die we de afgelopen jaren hebben gehad.

Jan, fijn om jou af en toe naast me te hebben zitten op kantoor en bedankt voor onze gezellige 
gesprekken!

Nastaran, heel leuk om elkaar door de jaren heen hier-en-daar te spreken, contact met je 
te hebben via de mail over onze onderzoeksonderwerpen en om jou het laatste jaar van 
onze promoties ook wat vaker op kantoor te spreken. Bedankt voor onze eerlijke en leuke 
gesprekken over werk, gezondheid, het leven en de toekomst. Wat een gedrevenheid zag ik 
altijd in jou, het ga je goed!

Hagma, wat super lief dat je mij altijd mee vroeg om te gaan lunchen en koffie en thee drinken 
als aan mij te zien was dat ik even een break nodig had. Ookal ging ik tijdens de laatste fase 
van mijn promotie bijna nooit mee, je bleef het vragen, super fijn! Bedankt voor alle ontzettend 
fijne, open en eerlijke gesprekken over verschillende onderwerpen en je oprechte interesse in 
mij als mens.

Eva, ik heb je in het laatste jaar van mijn promotie vooral leren kennen als een gezellige, hard 
werkende en super sociale vrouw. Heel leuk dat we samen opliepen voor het inleveren van 
ons manuscript.

Arjan, heel fijn om af en toe even jou nuchtere mannen mening te horen op verschillende 
topics bij ons op kantoor. Bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen en je openheid 
over jouw post-doc functie binnen het UMCG.

En ook mijn collega’s op de kamer tegenover mijn kantoor Y4.240: Marco, Maartje, 
Claudia, Kim, Florine , Dorieke en Joyce: fijn om  zo nu en dan met jullie te kletsen tijdens 
thee en taart, verjaardagen, op conferenties en tijdens promoties.
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Marco, ik heb de afgelopen jaren genoeg van jouw persoonlijkheid meegekregen om te zien 
dat je de promovendi het goed getroffen hebben met jou als post-doc en dagelijks begeleider. 
Wat ik heel grappig vond om te zien was als jij weer eens binnen (stormde! ;)) om met Fenne 
te overleggen, maar wij het over vrouwen-dingen hadden waardoor ons gesprek met jouw 
binnenkomst stil viel, daar werd je altijd een tikkeltje beduusd van, zo ken ik je anders eigenlijk 
helemaal niet ;). Het ga je goed!

Florine, heel leuk om jou de afgelopen jaren te leren kennen als een vrolijke, geïnteresseerde 
en super open-minded collega. Bedankt voor al onze fijne gesprekken de afgelopen jaren in 
de trein en op congressen en promoties.

Secretaresses van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie, bedankt dat ik de afgelopen jaren 
regelmatig met allerlei vragen bij jullie kon binnenlopen en dat geen vraag jullie te gek was. 
Een speciaal bedankje voor Diana, voor je oprechte luisterende oor toen het even minder 
goed ging met mijn gezondheid en Heidi voor onze casual gesprekjes over leuke jurkjes en 
meer.

Research Medewerkers in het UMCG, Lida en José, bedankt voor al jullie hulp tijdens de 
follow-up van de LIFEstyle trial en voor ons fijne contact de afgelopen jaren.

Onderzoekscoördinator op het laboratorium, Roelof, bedankt voor het coördineren van alle 
bloedsamples en hulp bij de lab-bepalingen.

Marco, van het Trial Coordination Center binnen het UMCG, bedankt voor je hulp en uitleg 
bij de database.

Truus, bedankt voor ons fijne contact binnen SHARE en hulp bij vragen in de laatste fase van 
mijn promotietraject.

Annemarie, wat een fijn, recht door zee en gezellig mens ben je toch! En wat een werk heb 
jij verzet om alles rondom de metingen voor ons te coördineren.

Hanny, bedankt voor al jouw inzet en vastberadenheid om zo veel mogelijke deelnemers 
weer mee te laten doen met de follow-up. Zonder al jouw hulp was dit vast en zeker niet zo 
goed gelukt.

Gea en Linda bedankt voor al jullie hulp bij het prikken van alle vrouwen en kinderen in ons 
onderzoek en voor onze korte maar leuke gesprekjes op borrels en tijdens feestjes of etentjes!
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Jeanine, Lennart en Astrid  van Hakuna Matata Science and Media: Ik denk nog altijd 
met veel plezier terug aan onze training in Bergen aan Zee op mijn allereerste werkdag. 
Wat ontzettend leuk dat jullie met ons gingen oefenen hoe we de uitkomsten van ons project 
konden presenteren bij de Wereld Draait Door en ons creatief lieten nadenken over onze 
‘Harteprojecten’. Dit hebben we meegenomen in de rest van ons project.

Paul en Ralf van Descin, wat  hebben jullie de afgelopen jaren ontzettend veel binnen ons 
project helpen organiseren: van trainingen, samenwerkingsbijeenkomsten tot de komst van de 
onderzoeksbus. Ontzettend bedankt daarvoor! Paul, ontzettend leuk om tijdens het Vrouw, 
Voeding en Vruchtbaarheid Symposium uitgebreid te kletsen over ondernemerschap. Heel 
inspirerend!

Michiel, zonder jouw editing waren onze blogs en onze website lang niet zo mooi geweest, 
bedankt voor je hulp!

Bedankt aan alle leuke en enthousiaste trainers van ElroyCOM voor het geven van ontzettend 
leuke en verdiepende trainingen binnen ons promotieteam. Met speciale dank aan Paulien: 
bedankt voor je waardevolle begeleiding tijdens de gesprekken binnen mijn promotietraject. 
Niet alleen als trainer maar ook als coach heb ik mij regelmatig verwonderd over de manier 
waarop jij kan communiceren en een vertrouwensband met mensen weet op te bouwen, je 
bent een mooi mens!

Ik wil alle studenten bedanken die geholpen hebben bij het WOMB project.

NVOG consortium,  trialbureau en research medewerkers door heel Nederland, 
bedankt dat jullie ons wegwijs hebben gemaakt binnen het consortium en trialbureau om zo 
ons follow-up onderzoek een vliegende start te kunnen geven.

In dit dankwoord wil ik ook graag alle vrouwen en kinderen bedanken die hebben 
meegedaan aan het LIFEstyle onderzoek en het WOMB project. Bedankt voor jullie 
vertrouwen en gastvrijheid tijdens het meewerken aan de vragenlijsten en het bus-onderzoek. 
Zonder jullie deelname was dit project letterlijk niet van de grond gekomen.

Nicolien, bedankt voor jouw hulp en coaching tijdens het laatste deel van mijn promotietraject. 
Jouw frisse wind en vragen hielpen mij om tot de kern te komen.

Frits, dank je wel dat je de eerste bent geweest die geloofde in mijn missie. Het ga je goed 
met je nieuwe avontuur!
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Jan, bedankt voor je wijsheid en luisterend oor. Ik heb veel van je geleerd op het gebied van 
meditatie en om dichter bij mijzelf te komen.

Maarten, wat kunnen wij altijd ontzettend lekker kletsen met z’n tweeën, dank je wel daarvoor. 
Wat ik aan jou bewonder is dat je altijd zo goed bij jezelf kunt blijven, maar je tegelijkertijd 
als stevige vent zo open, raakbaar en nieuwsgierig in het leven kunt staan. Bedankt voor alle 
gesprekken die mij aan het denken zetten. Op nog vele jaren vriendschap!

Lieve Leonie en Anne Josine: mijn twee musketiers. Wat fijn om jullie te ontmoeten bij Jan een 
paar jaar geleden: gelijk was er die klik. Samen urenlang kletsen over meditatie, persoonlijke 
ontwikkeling en groei. Samen naar het strand en festivals, wat een topvrouwen zijn jullie toch!

Lieve Leonie, zo fijn dat wij er bij Jan achter kwamen dat we ook een jaar samen bij 365 
zouden doorbrengen. Dat jaar heeft voor zo enorm veel verdieping in onze vriendschap 
gezorgd. Samen huddelen en super eerlijke gesprekken die ons verder brachten. ‘Matty m’n 
skattie’, waarmee veel van jou berichtjes naar mij starten, zorgen bij mij altijd voor een enorme 
glimlach op mijn gezicht. Ik heb je leren kennen als een positieve, super open-minded en 
avontuurlijke vrouw met een groot hart voor andere mensen en super social skills. Ik heb het 
gevoel dat ik altijd alles met je kan delen, dat je naar me luistert zonder oordeel, en me 
daarmee verder brengt. Wat ben ik dankbaar voor onze vriendschap! Zo mooi om te zien 
dat jij van je verlangen echt werk bent gaan maken en dat daar nu een prachtig moppie uit is 
gekomen. Op nog vele jaren vriendschap, ik hou van je mop!

Lieve Anne Josine, wat een fijn mens ben jij toch! Als er iemand avontuur ‘ademt’ dan ben jij 
het wel. Super leuk om samen met jou allerlei dingen te ondernemen. Naast jouw avontuurlijke 
kant heb ik ook jouw ‘zachtere’ kant heel erg mogen leren kennen, daar ben ik enorm dankbaar 
voor. Dank je wel voor alle verdiepende, open en eerlijke gesprekken de afgelopen jaren en 
jouw enthousiasme en gezelligheid die je keer op keer weer met je mee brengt. Ik bewonder 
dat jij iedereen om je heen altijd weet te verbinden, dat maakt je mooi, ga daar mee door! Op 
nog vele jaren vriendschap, ik hou van je mop!

Lieve Erna, inmiddels al ruim drie jaar mijn vriendin en ‘huddle-buddy’. We leerde elkaar 
bij 365 kennen en werden in eerste instantie geprikkeld door twee dingen: overlap in onze 
missies en jij gepromoveerd en ik aan het promoveren. Vele (urenlange telefoon) gesprekken 
(over seks en meer), borreltjes op zonnige terrassen, verjaardagen en overnachtingen later, 
ben ik dankbaar voor jou als vriendin. Eerst huddelde we dagelijks een paar minuten en 
inmiddels spreken wij elkaar eenmaal per week wat langer over: wat er goed gaat, wat we 
gaan doen dat bijdraagt aan onze missie en waar we tegenaan lopen. Deze gesprekken, en 
ook de nasleep van deze gesprekken waarin we soms nog een paar uur doorbellen, zorgen 

This page is intentionally left blank



242 | Appendices

voor het tot stand komen van mooie dingen in ons leven en verdiepen onze vriendschap. Jouw 
promotor heeft destijds aan jou een wijze spreuk meegegeven, die ook met name tijdens het 
einde van mijn promotietraject even goed van pas kwam om over te reflecteren ‘Promoveren 
gaat over de ‘drie-raties’: inspiratie, transpiratie en frustratie’. Lieverd, op nog vele jaren samen 
als vriendinnen en huddle-buddies.

Lieve David en Arjan, lieve mensen van 365DagenSuccesvol: Wat ben ik ontzettend 
dankbaar voor alles wat in gang is gezet door mijn deelname aan jullie jaarprogramma. 
Wat heb ik veel gelachen, gehuild, fijne mensen ontmoet en het gevoel gehad dat alles wat 
jullie aanboden mij bracht waar ik werkelijk naar toe wilde. Woorden schieten te kort om te 
beschrijven wat dit allemaal met mij heeft gedaan. Jullie snappen wat er nodig is om mensen 
werkelijk in beweging te krijgen en zo een gelukkigere en mooiere wereld te creëren. Dank 
jullie wel!

Mijn Gouden Gelukkelingen: Arjane, Marieke, Marlies, Max, Paul en Simon. Wat fijn 
om met jullie samen te coachen, te groeien, te lachen, te kletsen en oprecht te zijn. Veel warmte 
is wat ik voel. Onze ‘harte-knuffels’ en fijne gesprekken draag ik bij me. Dank jullie wel voor 
alles wat we samen hebben gedeeld! Ik mis jullie! Veel liefde!

Alle coaches en iedereen met wie ik binnen 365 iets heb gedeeld, het is onmogelijk om 
jullie hier allemaal te noemen, maar ik wil jullie via deze weg laten weten dat ik ontzettend 
dankbaar ben dat ik een aar jaar met jullie kon optrekken. Bedankt voor het alomvattende 
gevoel van vertrouwen en al onze fijne en verdiepende gesprekken. Ik heb het ontzettend 
waardevol gevonden om met zo’n fijne community verbonden te zijn.

Anita, bedankt voor al onze open gesprekken waarin we elkaar verder hielpen. Regelmatig 
heb ik me verwonderd over de manier waarop jij met woorden die dingen op zo’n andere 
manier kunt brengen dat ze raken of binnenkomen. Bedankt daarvoor!

Joshua, bedankt voor onze open gesprekken en alles wat we gedeeld hebben binnen 365. 
Wat een lekker avontuurlijke, open-minded en anders-denkende vent ben je toch!

Lieve Sofie, wij ontmoette elkaar in Amsterdam bij de NLP weekendopleiding. Super leuk dat 
wij elkaar in Amsterdam ontmoette, maar beiden in Groningen wonen. En wat hebben wij 
elkaar goed mogen leren kennen in die 12 weken, maar ook in de jaren daarna, daar ben ik 
enorm dankbaar voor. Dit zorgt er voor dat ik altijd super open en eerlijk met je kan zijn. Wat 
kunnen wij fijn kletsen met z’n tweeën, samen klimmen, gezellig met elkaar eten en warm lopen 
voor Tony Robbins filmavondjes. Dit is echt enorm waardevol voor mij! Op nog vele jaren 
vriendschap mop, ik hou van je!
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Lenka en Alexander, meteen vanaf de start van ons NLP-avontuur was er die klik. Urenlang 
kletsen samen over ondernemerschap en passies, samen uit eten, logeren en naar evenementen. 
Bedankt voor jullie vriendschap!

Lieve Ineke, via onze mannen kwamen we eerst bij jullie langs op de house-warming om 
vervolgens te ontdekken dat we beiden van klimmen houden. Super leuk om jou zo beter te 
leren kennen en samen te lunchen, dineren en een terrasje te pakken in Groningen. Bedankt 
voor al onze fijne gesprekken, jouw zorgzaamheid en lieve berichtjes tijdens de laatste periode 
van mijn promotietraject.

Lieve collega-klasgenoten van de opleiding tot consulent seksuele gezondheid bij de 
RINO groep in Utrecht: Chantal, Bram, Raisa, Wendy, Lotte, Kim, Annewyke, Eslie, 
Vince, Janneke, Juanita, Sara

Daniël en Loes, wat een fijne tijd hebben wij met elkaar beleefd op de opleiding. Bedankt 
voor al onze open, verdiepende, leuke en fijne gesprekken in de afgelopen jaren. Zo mooi 
om te zien hoe we als groep heel dicht bij elkaar konden komen. We zien elkaar vast weer op 
congressen, tot snel!

Peter, Paulien, Robert en Ciel, als opleiders wil ik jullie enorm bedanken voor alles wat ik 
heb geleerd bij jullie de afgelopen jaren. Heel fijn om jullie ook echt te mogen leren kennen als 
persoon, en niet alleen maar als docent. Heel erg bedankt voor alle borrels en uitjes buiten de 
opleiding om. Het ga jullie goed en tot ziens binnen het werkveld!

Lieve Lotte, jij bent echt mijn vriendinnetje geworden tijdens maar ook na de opleiding. Wat 
kunnen wij enorm met elkaar kletsen over de dingen die we beiden echt belangrijk vinden. 
Jouw puurheid en gave om echt naar mensen te kunnen luisteren bewonder ik enorm, dit maakt 
je een mooi mens! Je houdt me scherp en voelt me aan. Op mooie samenwerkingen en nog 
meer verdiepende gesprekken! Dank je wel voor alles lieverd!

Erica en Marieke, bedankt voor jullie gezelligheid en interesse in mij en mijn promotietraject 
tijdens onze psychologie colleges.

Frans en Thea, wat bof ik met jullie als schoonouders, bij jullie voel ik mij altijd welkom. Alle 
fijne etentjes, verjaardagen, bezoekjes en overnachtingen bij jullie doen mij altijd heel goed. 
Ik vind het enorm gezellig om samen te koken en samen te kletsen over van alles. Regelmatig 
verwonder ik mij over de klus-skills van Frans met de meest originele ideeën en oplossingen en 
de sociale- en organisatie skills van Thea om iedereen in het dorp met elkaar te verbinden en 
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zich in te zetten voor de judo-vereniging. Ook bewonder ik de manier waarop jullie jullie drie 
zoons hebben opgevoed, daar pluk ik nog iedere dag de vruchten van. Bedankt voor jullie 
interesse in mij en mijn promotieonderzoek. Bedankt voor wie jullie zijn!

Peter en Angelique,  al sinds de eerste dag dat ik bij jullie thuis werd uitgenodigd om samen 
met Sander te komen eten voel ik een ontzettende klik met jullie. Angelique, wat kunnen wij 
samen fijn kletsen over vrouwen dingen, kinderen en moederschap. Fijn dat jij, net als ik, ook 
zo’n regeltante bent waardoor we regelmatig over de app allerlei dingen met elkaar kunnen 
organiseren. Peter, jouw nieuwsgierigheid en interesse mensen en gedrag maken dat maken dat 
we samen goed kunnen praten over veel verschillende onderwerpen. Ook jouw interesse in mij 
als persoon en mijn onderzoek doen mij altijd heel erg goed. Super gezellig dat wij regelmatig 
door jullie worden uitgenodigd voor een BBQ, een paasvuur-avond, een boswandeling en ga 
zo maar door, dat betekent veel voor mij en ons! Erik en Selena, bedankt voor jullie knuffels 
en gezelligheid, ik voel me een trotse tante.

Jeroen, wat heerlijk om te zien hoe jij, net als je andere broers, zo betrokken bent met je 
familie. Jouw brede interesse en nieuwsgierigheid maken dat gesprekken altijd alle kanten op 
kunnen gaan. Bedankt voor je gezelligheid!

Hélène, ontzettend leuk om te zien hoe jij altijd bevlogen over dingen kunt praten waar je 
affiniteit mee hebt. Ik bewonder je zorg voor oma en je doorzettingsvermogen!

Oma Fietje, 100 jaar alweer. Zo fijn om telkens weer van u te horen dat we (Sander en ik) 
‘maar met elkaar boffen’. Wijsheid komt met de jaren zullen we maar zeggen. Bedankt voor al 
uw leuke verhalen over vroeger en uw gezelligheid.

Dit dankwoord is niet compleet zonder deze laatste, ontzettend belangrijke man, in mijn leven. 
Lieve lieve Sander, wat hou ik ontzettend veel van jou. De vonk die ooit oversloeg in de 
trein voel ik nog iedere dag. Het zijn de kleine momenten waarvan ik zo immens gelukkig 
word: samen ‘broodjes bakken’, de spontane knuffels en kusjes: tijdens het koken, op de bank 
of aan de keukentafel als we beiden nog tot in de late uurtjes aan het werk zijn. Met jou 
kan ik uren lang kletsen, bevlogen discussiëren, huilen en ontzettend veel lachen. In dit kleine 
stukje kan ik onmogelijk beschrijven wat voor onmisbare rol jij in dit proces, en met name in 
de laatste fase, hebt gespeeld. Manuscripten beoordelen op leesbaarheid, meedenken over 
mailtjes, hoogtepunten vieren, dalen relativeren en mij altijd aanmoedigen om naar mijzelf te 
blijven luisteren en door te zetten. Dit alles heb je vol geduld en liefde gedaan. Bedankt voor 
het vertrouwen dat je mij geeft dat wij de meest moeilijke paden in het leven samen kunnen 
bewandelen. Bij jou kom ik thuis. Ik kijk uit naar alles wat we samen nog gaan beleven, ik kijk 
uit naar onze toekomst samen! Je meissie.
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Zaaien en oogsten: er is niets zo belangrijk voor mij in dit leven als een warme en helpende 
omgeving. Jullie maken daar allemaal, stuk voor stuk deel van uit, als zaadjes die geplant zijn. 
Deze zaadjes stonden deze afgelopen jaren niet alleen symbool voor mijn promotie, maar 
ook voor jullie en alle mooie dingen die daarmee gegroeid en ontpopt zijn in mijn persoonlijke 
leven. Nu is het tijd om te oogsten. 
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