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“If you want to go fast go alone. If you want to go far go together.” Dit geldt zeker voor 

een promotietraject.  

 

Allereerst dank aan alle vrouwen die hebben willen deelnemen aan ons onderzoek, 

zonder hen hadden we de nieuwe kennis in dit proefschrift niet kunnen vergaren. Deze 

dank geldt ook voor de huisartsen en gynaecologen (in opleiding) die aan ons onderzoek 

hebben gedacht tijdens een druk spreekuur en vrouwen hebben benaderd voor 

deelname.  

 

Prof. Dr. M.Y. Berger, beste Marjolein, dank voor je warme begeleiding van mijn 

promotietraject. Ook al was het bij jou vaak zoeken naar tijd, de overstijgende discussies 

tijdens onze meetings hebben mijn manuscripten en mijn ontwikkeling als onderzoeker 

naar een hoger niveau getild, dank daarvoor! Fijn dat we dit project samen hebben 

kunnen afronden voordat je stopt als hoofd van de afdeling. 

 

Prof. Dr. M.Y. Bongers, beste Marlies, begonnen als doctor, maar inmiddels ook 

hoogleraar en mijn tweede promotor. Doordat jij met het idee van het MIRA-onderzoek 

bij Marjolein aanklopte voor samenwerking met de huisartsen, kon ik starten als AIOTO 

op dit onderwerp, dank daarvoor! Helaas lukte het tijdens het MIRA-traject te weinig om 

fysiek af te spreken door drukbezette agenda’s en de fysieke reisafstand. Leuk om toch 

het RCOG-congres in Londen gezamenlijk te hebben kunnen bezoeken. Dank voor je 

daadkracht en gynaecologische inbreng tijdens onze overlegmomenten. 

 

Dr. J.H. Dekker, beste Janny, dank voor je persoonlijke begeleiding tijdens mijn 

promotietraject. Ook al was het onderwerp hevig menstrueel bloedverlies een beetje een 

buitenbeentje in jouw onderzoekslijn, je 200% inzet, enthousiasme en 24/7 

bereikbaarheid kan niemand evenaren. De eerste keer een manuscript volledig rood 

terugkrijgen was wel even wennen, maar die zorgvuldigheid leidt wel tot een beter 

resultaat. Ik hoop dat ik over 35 jaar ook nog zo actief ben als jij met betrekking tot 

wekelijks hardlopen, bootcampen en allerlei nevenactiviteiten. 
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Leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. W.J.J. Assendelft, Prof. Dr. M.J.E. Mourits, 

Prof. Dr. G.D.E.M. van der Weijden, Prof. Dr. E. Buskens, Prof. Dr. F.W. Jansen en dr. A. 

Berendsen, dank voor de kritische beoordeling van mijn manuscript en bijdrage aan de 

verdediging van mijn proefschrift. 

 

Overige leden van het MIRA-team, Malou als eerste medepromovendus, Nienke en 

Peggy, dank voor de prettige samenwerking. Yvonne, ook jou wil ik bedanken voor het 

meedenken over logistieke aspecten van de trial en je methodologische kennis. Tevens 

gaat mijn dank uit naar het consortium Benigne Gynaecologie voor de ondersteuning. 

Ruben, bedankt voor je statistische expertise. Overige medeauteurs, o.a. Karin, 

Madelon, Sophie en Karina, dank voor jullie hulp en specifieke expertise bij de 

desbetreffende hoofdstukken. 

 

Pleun, jij verdient een persoonlijk dankwoord. Een paar jaar later dan ik ben je in het 

MIRA-onderzoek gestapt, destijds 6e jaars geneeskundestudent op de afdeling 

Gynaecologie, maar inmiddels ook huisarts. We hebben het MIRA-onderzoek samen tot 

een succesvol einde gebracht en mogen in hetzelfde jaar promoveren! Dank voor jouw 

zorgvuldigheid en al het werk dat je hebt verzet. Jouw effort maakte het voltooien van de 

trial zeker een lichtere opgave. Na Corona-tijden toch eens samen een 

huisartsencongres bezoeken? 

 

De studenten Geneeskunde die hebben geholpen bij de logistiek van de MIRA-trial: 

Sanne, Titia, Lynzey, Marije, Loes, Jorine en Guyonne, dank! En in het bijzonder Anne 

Linde en Monique, jullie hebben je wetenschappelijke stage met succes voltooid en 

beide projecten hebben geleid tot een mooie publicatie. 

 

Collega’s van de eerder 4e verdieping in de Brug, inmiddels al een tijdje 2e verdieping: 

dank voor de koffiemomentjes waarin ruimte was om te sparren over uitdagingen in het 

onderzoek, maar ook genoeg tijd om over andere dingen te kletsen. En anders waren er 

nog de borrels, Noorderzon, jaarlijkse afdelingsuitjes en retraite op Schier inclusief 

Toxbar. In het bijzonder Gea, Marije, Chantal, Marian en Floor. Dankzij jullie waren de 

congressen en epidemiologische cursussen een feestje.  

 

 

Gea, ik zal onze tripjes naar Washington, New York en Colorado niet snel vergeten en 

vond het een eer om jouw paranimf te zijn. Jammer dat mijn verdediging net binnen jouw 

verlof valt. Na die tijd weer conditie opbouwen samen op de racefiets? 

Feikje, jij verdient ook een persoonlijke noot. In 8 jaar heb ik veel mensen zien komen 

en gaan, maar jij was vanaf het begin een vast gezicht op de afdeling en altijd in voor 

een praatje. Jouw enthousiasme geeft me veel energie en dank voor je inzet bij een van 

mijn artikelen. 

 

Vrienden, jullie waren niet geheel onbelangrijk voor de nodige ontspanning. Velen van 

deze vaste kern ken ik al meer dan 15 jaar en we hebben al veel wintersportvakanties, 

weekendjes weg, oud- en nieuw en verjaardagen samen gevierd. Inmiddels met wat 

uitbreiding door een geboorte hier en daar, hoop ik dat we dit nog vele jaren kunnen 

continueren. 

 

De OUDSTUGG-meiden, ook jullie betrokkenheid en jaarlijkse weekendjes weg wil ik nog 

lang niet missen, dank daarvoor! 

 

Iris, dank voor het maken van de supermooie en persoonlijke cover van mijn proefschrift, 

je bent een topper! 

 

Karen, we kennen elkaar al sinds de middelbare school. Jij ging eerst een jaar Life, 

Science & Technology studeren, maar volgde al snel het Geneeskunde-pad, inclusief een 

MD/PhD traject. Jij mocht vorig jaar promoveren en ik vond het heel bijzonder om jouw 

paranimf te zijn, dit jaar zijn de rollen omgedraaid. Lief dat je dit wilt doen! 

 

Christine, we kennen elkaar sinds het eerste Geneeskundejaar. Sindsdien zijn we elkaar 

niet uit het oog verloren, al verbleven we beiden niet al die tijd in Groningen. Je wilde met 

mij mee naar Sri Lanka voor vrijwilligerswerk en wij hebben je op mogen zoeken in 

Adelaide. Jij bent degene die me overtuigde dat onderzoek doen leuk is, beginnend met 

de JSM-cursusweek op Schier. Ik heb weliswaar iets langer gewacht met het starten van 

een promotietraject, totdat ik het kon combineren met de specialisatie die ik ambieerde. 
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Bij jou duurde het wat langer totdat je tot het besef kwam dat Huisartsgeneeskunde het 

mooiste vak is;) Het voelt als een mooie cirkel dat jij nu mijn paranimf wilt zijn. 

 

Heit, mem en rest van de (schoon)familie, de inhoud van mijn promotietraject was soms 

een beetje een ver van jullie bed-show, maar jullie zijn wel altijd geïnteresseerd in mijn 

werkzaamheden. Ik hoop dat jullie bij deze trots op mij kunnen zijn.  

 

Gerko, al 16 jaar samen. Jij kon je nooit echt voorstellen waarom ik het leuk vond om 

het praktische huisartsenvak te combineren met onderzoek doen. Gelukkig gaf je mij de 

ruimte om het promotietraject af te ronden en zorgde jij voor de balans als het tegenzat 

met de inclusie van patiënten. Als mijn persoonlijke windsurfleraar, of door samen te 

hardlopen, mountainbiken, rotsklimmen of andere buitensportactiviteiten op vakantie, 

gaf je mij de energie om weer opgeladen aan het werk te gaan! Ook ben je er voor Siem 

als ik druk ben. Vanaf nu hopelijk weer meer tijd voor samen weekendjes weg (of verdere 

reizen) in ons camperbusje. 
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Marian van den Brink was born on August 8th 1985 on a farm in Ureterp, the 

Netherlands. After finishing her pre-university education in 2003 at CSG Liudger in 

Drachten, she started studying Medicine at the University of Groningen. During her 

medical training she participated in courses of the Junior Scientific Master Class and 

journal clubs and was member of the scientific programme committee of ISCOMS 2016 

(International Student Congress of Medical Sciences). She was also active in the board 

of student gymnastics association STUGG (successively treasurer, chairman and 

webmaster). During her master, she followed an elective internship in Tropical Medicine 

and Public Health at the Same District Hospital in Tanzania. In the sixth year of her 

medical training she performed her scientific internship in a general practice at Curaçao, 

the Netherlands Antilles, on the subject “Contraception and abortion among Curaçao 

women”. This project was supervised by Prof. Dr. B. Meyboom-de Jong and Dr. A.A. 

Boersma. After this internship she was approached by the Department of General 

Practice of the UMCG asking if she was interested in an AIOTHO trajectory (Arts In 

Opleiding Tot Huisarts en Onderzoeker), where she had the possibility to combine the 

vocational training in general practice with a PhD program. She decided to first gain work 

experience as a clinical doctor and worked for two years at the Department of Cardiology, 

Pulmonary Diseases and Internal Medicine of the Martini Hospital in Groningen. After a 

break of two months travelling through New Zealand and Australia, she started the 

AIOTHO trajectory in March 2012 on the management of heavy menstrual bleeding, 

supervised by Dr. J.H. Dekker, Prof. Dr. M.Y. Berger and Prof. dr. M.Y. Bongers. During 

her PhD trajectory she was member of the Dutch AIOTHO board and followed an 

individual training programme to obtain her registration as epidemiologist B. She 

participated as assessor in the application committee for GPs in training and was 

member of the scientific curriculum of the GP vocational training. She finished her GP 

vocational training in September 2017 and combines her work as a GP since 2018 with 

a position as editor of “Huisarts & Wetenschap”, the Dutch scientific journal for GPs. 

Marian lives together with her husband Gerko and their son Siem (2019) in Meerstad. 
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