
 

 

 University of Groningen

Hypertension in Pregnancy
Zwertbroek, Eva

DOI:
10.33612/diss.127418195

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Zwertbroek, E. (2020). Hypertension in Pregnancy: Timing of delivery and early screening. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. https://doi.org/10.33612/diss.127418195

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.127418195
https://research.rug.nl/en/publications/40e8e7b8-eaf2-4bdb-93fe-c60132035ad6
https://doi.org/10.33612/diss.127418195


Part IV
Appendices

Part IV
Appendices

Binnenwerk Eva - V2.indd   205Binnenwerk Eva - V2.indd   205 27-05-20   09:4827-05-20   09:48



206

Appendix

DANKWOORD

Dit proefschrift is voor mij een afsluiting van een bijzondere tijd, een tijd van mijn 
studie geneeskunde en dit promotietraject. De weg van student naar dokter en 
wetenschapper. Dit was mij alleen nooit gelukt. Velen wil ik bedanken voor hun 
aanwezigheid, inspiratie en onmisbare ondersteuning.

Mijn promotor, prof. dr. C.M. Bilardo, beste Katia, je bent voor mij een grote 
inspiratie. Dank voor de begeleiding tijdens mijn promotie traject en voor je hulp 
bij de PERC studie. Je wist altijd de juiste antwoorden te geven wanneer ik die 
nodig had. Het persoonlijke en warme contact heb ik altijd zeer gewaardeerd, 
evenals de ‘echt Italiaanse’ etentjes en gezellige borrels op congressen. Vol 
bewondering maakte ik mee hoe je in Singapore in 2018 president van de ISUOG 
werd, een taak die je met verve vervult. Ondanks je ontzettend drukke agenda 
maakte je tijd voor mij. Je vertrek uit Groningen was een groot gemis, maar 
opende ook nieuwe deuren in de VU. Daar kon ik dankzij jou de laatste maanden 
van mijn PhD door brengen. Had ik maar wat meer tijd met je in die echokamer 
doorgebracht, ik had mij geen betere opleider kunnen wensen.

Prof. dr. S.A. Scherjon, beste Sicco, het was een genoegen om jou als tweede 
promotor te hebben. Ik heb je leren kennen als een bijzonder gepassioneerd 
en optimistisch obstetricus. Jouw aanstekelijke enthousiasme voor onderzoek 
motiveerde mij enorm. Ik was toen, en ben nog steeds, onder de indruk van je 
uitgebreide kennis en aanstekelijke nieuwsgierigheid. Het was een plezier om 
met je samen te werken aan dit promotietraject. Veel dank voor je wijze adviezen. 
Ik hoop later onderzoek te kunnen doen en het vak te kunnen uitoefenen zoals 
jij dat doet, vol enthousiasme.

Mijn copromotor dr. H. Groen, beste Henk, dank voor je begeleiding gedurende 
mijn hele PhD. Je zag de grote lijnen, maar had ook oog voor detail en stond altijd 
voor mij klaar. Als ik je, door mijn slechte tijdsplanning, vroeg iets snel na te kijken, 
deed je dat altijd. Ik heb in het begin enorm veel gehad aan de statistiek lessen 
en later aan je taalkundigheid en motivatie om van elk manuscript een pracht 
exemplaar te maken. Ik koester waardevolle herinneringen aan de gesprekken 
die ik met jou over werk en mooie reizen heb gevoerd. De ene keer in een pub 
in Londen, de andere keer tijdens een chic diner in Malmö of bij jullie thuis in 
Assen. Het persoonlijke contact en je bezoek tijdens mijn verblijf in Vancouver 
heb ik zeer gewaardeerd.
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De eerst betrokkene bij mijn promotietraject was mijn co -promotor dr. M.T.M. 
Franssen. Maureen, ik herinner me nog als de dag van gister dat ik voor het eerst 
jouw kamer binnen kwam. Je maakte me enthousiast voor het onderzoek naar 
hypertensie in de zwangerschap. Je pragmatische kijk en kritische, klinische blik 
heb ik altijd zeer gewaardeerd. Jouw vaste vertrouwen in mij heeft mij door de 
lastige momenten heen gesleept.

Graag wil ik de leden van de leescommissie hartelijk danken voor het lezen en 
beoordelen van dit proefschrift: prof. dr. J.J. Erwich en prof. dr. C. de Groot. Dear 
prof. dr. L. Magee, I am very thankful for your acceptance of the invitation to take 
part in the assessment committee of this thesis.

Beste Kim, ik mag van geluk spreken dat ik jou als mentor had tijdens mijn 3e 
bachelor jaar. Jij hebt me onderzoek leren lezen, doen en schrijven. Dank voor 
je eindeloze geduld, wijze lessen en altijd praktische aanpak.

Dear Thomas, thank you for your work on the Individual participant data meta-
analysis. I learned a lot from you.

Graag wil ik alle co-auteurs bedanken die bijgedragen hebben aan de 
hoofdstukken van mijn proefschrift. Speciale dank gaat uit naar de actieve leden 
van de HYPITAT groep, Ben Willem Mol, Wessel Ganzevoort, Josje Langenveld 
en Marielle van Pampus. Door jullie zijn alle manuscripten beter geworden. Jullie 
kritische blik, input en gesprekken op congressen heb ik enorm gewaardeerd.

My special thanks goes to Federica, Luana, Laura and Judith. Your contribution 
to the PERC study was indispensable. Thank you for everything you taught me 
about obstetric ultrasound. I really enjoyed spending afternoons with you in the 
PND. The post-work vino e antipasti in the Uurwerker or Concerthuis were much 
appreciated. Federica, I really enjoyed your company on our Christmas-IPD-trip 
to Manchester. Francesca, dank voor de leuke gesprekken bij een cappuccino, 
in Groningen of in Amsterdam. De reizen naar de ISUOG in Singapore en Berlijn 
samen met jou waren heel bijzonder.

Lizzel, je was echt een kei in het includeren van vrouwen voor de PERC studie, 
het was elke maandag weer een plezier als jij m’n kamer binnen kwam wandelen 
met die grote lach op je gezicht. Emmy en Lulu ontzettend bedankt voor jullie 
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hulp bij de lange termijn follow up studie van de HYPITAT, het was een eitje om 
jullie te begeleiden.

Lieve Fardau, dank voor je hulp bij de 2 jaar follow up van de HYPITAT. Ik durfde 
het jou als geen ander toe te vertrouwen. Jouw analytisch vermogen en 
kritische blik hebben mij en het onderzoek veel gebracht. Maar bovenal: dank 
voor het aanhoren van ál mijn dilemma’s bij het schrijven van de laatste twee 
manuscripten tijdens onze tropenstage in Tanzania. Die tijd daar en de avonturen 
met jou zal ik nooit vergeten.

Beste collega’s van de O&G in het UMCG, jullie hebben mijn onderzoek zoveel 
makkelijker en gezelliger gemaakt. Dank voor de gezellige koffies, praatjes op 
de gang en interesse in mijn onderzoek. Speciale dank aan Tom en Jan, mijn 
gyn-maten. Het eerste half jaar bij jullie op het hok was enorm gezellig. Ik heb 
veel van de MD/PhD aanvraag aan jullie te danken. Jullie waren mijn steun en 
toeverlaat en altijd bereid mij weer ergens mee te helpen. Tijdens de vele biertjes 
bij rollende keukens of in Amsterdam fantaseerden we over hoe het zou zijn als 
je écht je boekje in handen had. Dit hebben we toch maar mooi gedaan samen. 
Jan, ik wens je alle geluk toe. En Tom ik hoop dat we snel collega’s worden!

Lieve Sterre, zo leuk dat jij werd aangenomen bij ons op de afdeling. Ineens 
werden we behalve dispuutsgenoten ook collega’s. Buiten de overheerlijke 
dinertjes (al je recepten gebruik ik nog steeds) bij jou thuis konden we nu de 
fijne gesprekken voortzetten bij een kop koffie in het UMCG. Helaas hebben we 
niet heel lang samen op het hok gezeten, maar dat je er altijd was als ik weer 
‘onze’ kamer binnen liep maakte me ontzettend blij.

Lieve Nastaran, wat was het fijn dit hele traject van begin tot eind samen te 
doorlopen. Met jou was onderzoek veel leuker! Verschillende locaties werden 
omgedoopt tot werkplek: eerst op Y4, later in Amsterdam in verschillende 
koffietentjes en bibliotheken. Ik genoot van de vele wandelingen, yoga sessies 
en door jou gemaakte cappuccino’s. Dank voor je altijd luisterende oor, vele 
adviezen en peptalks wanneer ik die nodig had. Ik ben er trots op dat onze 
proefschriften allebei eindelijk af zijn.

Elvira, jij maakte het laatste jaar van mijn PhD een feestje. Samen ’s ochtends 
naar Rocycle, samen fietsen naar de VU, om half 11 dan toch aan het werk, 
gelukkig is het al weer bijna lunchtijd, ’s middags een wandelingetje naar het 
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Science café en dan ’s avonds bij het etentje nog láng niet uitgepraat zijn. Wat 
had ik zonder jou gemoeten.

OVGO dames van de VU, ik heb een hele leuke tijd bij jullie gehad. Bedankt dat 
ik jullie ‘gast promovendus’ mocht zijn!

Collega’s in het AMC, dank voor de onwijs leuke semi arts stage. Ik heb zó veel 
geleerd. De fijne werksfeer zorgde voor de dagelijkse energie die de allerlaatste 
proefschrift loodjes in de avond uren een stuk makkelijker maakten.

Mijn paranimfen, lieve Karlijn, jij moest natuurlijk naast me staan vandaag. 
Dank voor je eindeloze support bij de totstandkoming van dit proefschrift. 
De aanname voor het MD/PhD traject vierden we samen op het strand in Sri 
Lanka en zo volgden er nog vele andere hoogtepunten. Maar ook de diepte 
punten werden besproken en met een glas wijn sleepten we elkaar er weer 
door heen. Na ontelbare idiote, spannende en gezellige momenten staan we 
hier nu samen, vlak na elkaar eindelijk ons proefschrift te verdedigen. Ik ben 
onwijs trots op je. Lieve Annelie, Lie, Piet, jij maakt mijn leven leuker. Dank voor 
je onuitputtelijke energie, gezelligheid en verfrissende kijk op het leven. Van de 
eindeloze gesprekken en avonturen met jou krijg ik nooit genoeg. Wat leuk dat 
we, vanuit ons paleisje met Far in Almelo, samen in Amsterdam zijn gaan wonen. 
Ik ben zo ontzettend blij met jou als vriendin.

Lieve Annemarie, Annelie, Danniek, Fardau, Florentien, Jannet, Jara, Karlijn, 
Maaike, Madelon, Nastaran, Puk, Sophie en Yldau: topdokters, studiemaatjes, 
levensgenieters, fantastische vriendinnen. Ontstaan in Groningen, nu allemaal 
verspreid, gevoelsmatig toch altijd dichtbij. Het mag duidelijk zijn hoe ongelofelijk 
veel ik aan jullie te danken heb. Alles is mooi, gezellig en een feestje met jullie, 
dank dat jullie er altijd zijn.

Lieve meiden van Medisch dames dispuut Usus Cognitus. Stuk voor stuk 
prachtige, sterke, lieve, vrouwen. Door jullie was mijn studententijd één groot 
feest. De borrels, feesten, verkleedpartijen en kerstdiner blijven ongeëvenaard. 
Ik ben heel dankbaar voor de vele vriendschappen die hieruit zijn ontstaan en 
hopelijk blijven voor het leven. Bedankt voor jullie altijd oprechte interesse en 
gezelligheid.
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Florentien, Maaike en Laura, wat een geluk dat ik jullie in 2012 mijn lichting 
mocht noemen. De ontelbare uren die we samen doorbrachten resulteerde in 
een dierbare vriendschap. De vele borrels, weekenden en tripjes met eindeloze 
lol hebben zeker bijgedragen aan dit proefschrift. En: promoveren en studeren 
is nou eenmaal veel leuker met ‘heel weinig stress’.

Lieve Cynthia, sinds we samen aan bestuur begonnen is onze band alleen 
maar sterker geworden. Dank voor je onvoorwaardelijke vriendschap, steun, 
heerlijke borrelplanken, hilarische uitspraken en oprechte interesse. De vele 
logeerpartijtjes in ‘Casa de Cynthia’ in Groningen maakte werkbezoekjes onwijs 
leuk. Ik heb bewondering voor jouw doortastendheid, creativiteit en van je 
temperamentvolle kijk op het leven kan ik nog wat leren. Cynth, jij bent voor 
mij onmisbaar.

Marijn en Dianne, dank voor alle leuke gezellige en hilarische momenten die 
we samen hebben gehad. De borrel om mijn laatste PhD dag te vieren zal ik 
niet snel vergeten, op naar veel meer. Marrit en Rinse, dank voor jullie interesse, 
gezelligheid en hulp bij de vormgeving van dit proefschrift. Lieve Wildeburgers: 
patrons en patriens, de momenten met jullie waren onbetaalbaar. Dank voor 
de vele momenten waarin het leven groots werd gevierd, waarbij werk en dit 
proefschrift even werden vergeten.

Lieve Jan, Judith, Ilse en Wietse, dank voor het warme bad en de altijd oprechte 
interesse. Ik voelde me meteen thuis bij jullie. De vele mooie inzichten, in 
Friesland of op Bonaire, hebben absoluut bijgedragen aan de afronding van dit 
proefschrift. Ik kan me geen betere schoonfamilie wensen.

Lieve Pap en Mam, dit stukje is te kort om te beschrijven hoe dankbaar ik jullie ben. 
Zonder jullie was dit nooit gelukt. Dank voor jullie oneindige steun, vertrouwen 
en motiverende woorden. Pap, ik genoot van de inhoudelijke discussies over mijn 
proefschrift met jou. Jij gaf me de praktische klinische kijk die ik zelf soms miste. 
Wat genoot ik van de dagen samen in de Tjongerschans: op de poli, verloskamers 
en de sectio die we samen deden. Dank voor alle training, vertrouwen, en 
praktische tips. Jij bent mijn grote voorbeeld van hoe een gynaecoloog zou 
moeten zijn. Mam, voor elk klein dilemma of moeilijke overweging kan ik bij je 
terecht. Geen probleem is onoplosbaar. Jouw pragmatische en positieve kijk 
op het leven heeft mij al veel gebracht. Dank voor het vele opvrolijken, de leuke 
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initiatieven en het vieren van elk klein succesje. Lieve pap en mam, dank voor 
de liefde, warmte, knuffels, lol en hilarische momenten.

Lieve Pim en Daan, ik ben zo ongelofelijk gek op jullie. Jullie eindeloze humor, 
uren lachen en inzet om mij belachelijk te maken zette me vaak met beide 
benen op de grond. Daan, ik bewonder je enorme positiviteit. Zo werd menige 
keuze ineens simpel. Dank voor je relativeringsvermogen (en stevige knuffels). 
Pim, dank voor de open gesprekken bij menig speciaal biertje of bezoek aan de 
Black en Bloom.

Lieve aller slimste zus Julia, ik had geen paper zonder je kunnen schrijven. Ik 
ben enorm trots dat een van de publicaties uit dit proefschrift van ons samen 
is. Zonder jou was dit proefschrift er niet zo geweest. De peptalks over dat ik 
het écht wel kon, en dat het ook best ging lukken voor morgen sleepte me er 
door heen. Onvermoeibaar verbeterde je mijn steenkolenengels. Je leuke kijk 
op de ontwikkelingsneurologie en statistisch inzicht waren onbetaalbaar. Ik ben 
zo trots op je. Ik weet zeker dat je naast een nog betere onderzoeker een onwijs 
goede dokter wordt. Als je naast wereldvrouw ook maar mijn liefste zusje blijft.

Lieve Mats, mijn maatje, de liefde van mijn leven, alles is mooi met jou. Dank 
voor je rotsvaste vertrouwen, enorme geduld en positiviteit precies wanneer ik 
die nodig had. Het is een feestje om elke dag bij jou thuis te komen. Dank voor 
je liefde en de grootse avonturen. Met jou aan mijn zijde kan ik alles aan.
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CURRICULUM VITAE

Geschreven door Jeanette Doets en Werner Zwertbroek

Op 2 januari 1993 werd Eva geboren op een ijskoude winterdag in ziekenhuis 
de Weezenlanden in Zwolle. Ze was ons eerste kind en daarmee de oudste van 
ons viertal. Slechts twee weken oud verhuisde ons jonge gezin naar Brabant. 
Op haar derde werd haar zusje Julia geboren. Toen ze zes was werd ze de grote 
zus van haar tweelingbroertjes Pim en Daan. Op haar tiende jaar werd Gemert 
verruild voor het Friese Heerenveen.

In 2005 behaalde Eva haar VWO-diploma Cum Laude aan OSG Sevenwolden. 
Ze was een gedreven middelbare scholiere, volgens docenten een tikkeltje 
eigenwijs, maar heel doelgericht werkend om toegelaten te worden tot de studie 
geneeskunde. Met een tien voor het vak wiskunde op haar eindexamen verbaast 
het ons niet dat het statistische deel van haar proefschrift haar goed is afgegaan. 
Sinds wij in Friesland zijn komen wonen, ging ze zomers met veel plezier naar de 
zeilschool. Met haar zorgzame en didactische kwaliteiten, die ze als oudste kind 
had ontwikkeld, kon ze later als zeilinstructeur jonge kinderen een geweldige 
zeilvakantie bezorgen. Naast de zeilsport maakte wedstrijdzwemmen een 
groot deel uit van haar jeugd. Vroeg opstaan en doorzetten tijdens dagelijkse 
trainingen, resulteerde in medailles op de Friese kampioenschappen en mooie 
toernooien in het buitenland.

Eenmaal toegelaten tot de geneeskunde studie, verhuisde ze naar hartje 
Groningen. In de keiweek was Eva één van de initiatiefneemsters van de 
oprichting van de geneeskundevriendinnengroep ‘Touché’. Zou ze (gezien die 
naam) toen al geweten hebben dat ze gynaecoloog wilde worden? De groep 
heeft lief en leed gedeeld en het lukt deze meiden nog steeds om samen te 
komen. Ook sloot ze zich aan bij Medisch Dames Dispuut ‘Usus Cognitus’. Eva 
werd gevraagd voor het Honours College, wat ze succesvol heeft doorlopen.

Tijdens haar Bachelor wist ze een goede balans te vinden tussen haar studie, 
haar sociale activiteiten en haar werkzaamheden als student-onderzoeker bij de 
vakgroepen vasculaire geneeskunde en gynaecologie. Daarbij werkte ze nog als 
repetitor bij Capita Selecta studieondersteuning voor geneeskunde.
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Tussen haar Bachelor en Master reisde Eva met vriendin Karlijn met veel plezier 
een half jaar door Azië, waar ze haar nieuwe hobby duiken ontdekte. Dat reizen 
verbaasde ons niet; als gezin hadden we al camperreizen door Canada, Verenigde 
Staten en Afrika gemaakt.

Dit proefschrift en haar artsexamen is de afronding van haar MD/PhD traject, dat 
startte met haar stage wetenschap op de afdeling Obstetrie & Gynaecologie van 
het UMCG. Haar junior co-schappen deed Eva in het UMCG. Toen de kans zich 
voordeed vertrok ze in 2017 voor een stage bij de fullPIERS groep naar Vancouver. 
Eva heeft haar senior co-schappen in Almelo gedaan, omdat ze graag zo veel 
mogelijk praktische ervaring wilde opdoen. Tijdens haar co-schappen werden 
de verschillende artikelen uit dit proefschrift geschreven en geaccepteerd. 
Eva heeft ook samen met haar zus Julia een artikel geschreven. Haar coschap 
tropengeneeskunde in het Igogwe Mission Hospital in Tanzania was een 
bijzondere ervaring voor Eva. Met haar vriend Mats heeft ze naderhand met 
een jeep de hele Serengiti doorkruist. Mats was ook de reden voor de verhuizing 
naar Amsterdam en om haar semi-arts co-schappen in het westen te doen.

Door de resultaten van haar onderzoek werd Eva uitgenodigd voor meerdere 
voordrachten in binnen- en buitenland. Hoewel ze dit spannend vond, bleek 
dit onnodig gezien de positieve reacties na afloop. Ze heeft veel gehad van alle 
begeleiders en medeonderzoekers om tot dit proefschrift te komen. Eva heeft 
de ambitie om gynaecoloog te worden. Wij als ouders hebben er alle vertrouwen 
in dat dit haar gaat lukken.
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