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Ruim zes jaar geleden begon ik aan het JSM project waaruit mijn MD/PhD-
traject ontstond en nu is het resultaat hiervan, dit proefschrift, af. Wat ben ik 
ontzettend blij en trots! Zonder de steun en hulp van velen was dit 
proefschrift er niet geweest. Aan de volgende personen wil ik graag een 
woord van dank richten. 
 
 
Ten eerste wil ik mijn promotores prof.dr. M.Y. Berger en prof.dr. 
C.L.H. Bockting en co-promotores dr. H. Burger en dr. M.G. van 
Pampus bedanken. 
 
Beste Marjolein, toen Huib verhuisde van de Epidemiologie naar de 
Huisartsgeneeskunde heb je de begeleiding als promotor op je genomen. Ik 
wil je bedanken voor je belangstelling, je gedrevenheid en zeer nauwkeurige 
feedback op de stukken die ik schreef. 
 
Beste Claudi, bedankt voor je enthousiasme en optimisme, het is ontzettend 
leuk om samen met jou te mogen werken. Je hielp me om mij als 
wetenschapper verder te ontwikkelen en fungeerde tegelijkertijd als een bron 
van ideeën. Van taarten en boottochtjes voor de ‘beste’ 
verloskundigenpraktijk, tot het introduceren van een nieuwe analyse, we 
bespraken het altijd in rap tempo. Bedankt voor de goede gesprekken en de 
prettige begeleiding. 
 
Beste Huib, meteen vanaf onze ontmoeting heb je me geïnspireerd door je 
heldere en deskundige uitleg, je kritische blik, maar vooral je creativiteit, 
optimisme en doorzettingsvermogen. Ik heb ontzettend veel van je geleerd 
en wil je hiervoor heel erg bedanken. Ik heb grote bewondering voor hoe je 
werkt als wetenschapper, maar ook als persoon. Je betrokkenheid bij de 
mensen om je heen, de hulp die je biedt en je gevoel voor humor maken het 
een groot plezier om met je samen te werken. Ik hoop dat nog lang te mogen 
doen. 
 
Beste Mariëlle, al was de afstand tussen Groningen en Amsterdam fysiek 
aanwezig, door het gemakkelijke contact was je altijd erg betrokken. Je 
onuitputtelijke enthousiasme en motivatie om nog meer inclusies te 
bewerkstelligen, niet alleen vanaf je eigen afdeling maar door het hele land, 
heeft me altijd erg geholpen. Hartelijk dank voor je goede begeleiding 
gedurende de afgelopen jaren. 
 
De leden van de leescommissie, prof.dr. J.J.H.M. Erwich, prof.dr. A. 
Honig en prof.dr. H.E. van der Horst wil ik heel hartelijk bedanken 
voor het beoordelen van dit manuscript. 
 
Ook wil ik alle vrouwen en kinderen bedanken die hebben deelgenomen aan 
de studies. Deelnemers aan de TRAILS, PAD en PROMISES studies in 
Nederland en ook de deelnemers in Nicaragua. 



- 221 - 

 

 
De Junior Scientific Masterclass ben ik zeer erkentelijk voor hun vertrouwen 
in mij en voor het toekennen van de MD/PhD-beurs. 
 
Alle deelnemende verloskundigenpraktijken, afdelingen gynaecologie & 
obstetrie en psychotherapeuten, alsmede het verloskundig consortium onder 
leiding van prof.dr. B.W. Mol, de research nurses, de research midwives 
en alle andere betrokkenen wil ik hartelijk danken voor hun inzet. 
 
 
Veel dank ben ik verschuldigd aan iedereen die heeft meegeschreven aan dit 
proefschrift, mijn co-auteurs. In het bijzonder wil ik Judith Meijer en 
Chantal Beijers ontzettend bedanken voor de prettige samenwerking de 
afgelopen jaren. Judith, jij hebt ontzettend veel werk verricht om de 
PROMISES- en PAD-onderzoeken op te zetten, je was hierin voor mij een 
groot voorbeeld! Chantal, het was mooi te zien hoe jij integreerde in het 
Groningse leven! Wat hebben we alle drie hard gewerkt voor de inclusies, 
wat was het soms lastig, maar wat hebben we ook een leuke tijd gehad! Erg 
fijn dat we nu onze boekjes af hebben en dat we een mooi aantal 
manuscripten hebben gepubliceerd. Marlies Brouwer, ondanks de afstand 
hebben we hard gewerkt aan een manuscript, welke we in de toekomst zullen 
voltooien. 
 
 
GZ-psycholoog Dr. K. van Braeckel. Beste Koen, hartelijk dank voor het 
delen van je kennis over de kinderneuropsychologie. Je was onmiddellijk 
enthousiast over mijn project en hebt me de fijne kneepjes van de BSID 
kindmetingen geleerd. Bedankt voor je hulp en voor de goede gesprekken die 
we op je kantoor voerden. 
 
Als onderzoeker kom je vaak handen (en tijd) te kort, zeker tijdens de 
coschappen. Lianne Dijkstra, wat ben ik jou ontzettend dankbaar dat je 
me aanbood om te helpen. Na het doen van vrijwillige logistieke klusjes werd 
je een volwaardig medewerker, deed je enthousiast mee aan het onderzoek, 
verrichtte je vele kindmetingen en hebben we zelfs samen een onderzoek 
gepubliceerd! Corien Oving, jij hebt met veel succes deze taken 
overgenomen. Je leergierigheid en flexibiliteit maakten het erg leuk om 
samen met je te werken. 
 
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de vele helpende handen van de 
(toenmalige) studenten Sanne Vreugdenhil, Audrey Uffing, Heleen 
Kelder, Nynke de Groot, Paulien den Hartigh, Gearte Jouta, 
Saskia Klaasen, Daniëlle Bais, Karin Gottmer en Loes Quittner. 
Door de fysieke afstand hebben jullie veel zelfstandigheid en flexibiliteit 
moeten laten zien en dat hebben jullie voortreffelijk gedaan. Ik vond het erg 
leuk om jullie te mogen begeleiden! Loes, ik ben trots dat we tijdens je 
drukke periode in Amsterdam toch een mooi artikel hebben geschreven. 
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Dank ook voor de belangstelling vanuit de Academie Verloskunde 
Amsterdam Groningen (AVAG) door dr. P. de Cock en dr. L.L. Peters. 
Beste Paul, hartelijk dank voor de prettige samenwerking tijdens de 
afgelopen projecten. Beste Lilian, eerst als collega in de kamer schuin 
tegenover die van mij, nu vanuit de AVAG als ‘partners in crime’ bij de 
begeleiding van studenten. Dank voor de uitstekende samenwerking, ik hoop 
dit in de komende jaren te kunnen voortzetten. 
 
Een fijne werkplek en prettige collega’s maken het leven van een 
onderzoeker erg aangenaam. Hierbij wil ik alle medewerkers van de 
Epidemiologie, de Huisartsgeneeskunde, het ICPE en het TCC van harte 
bedanken. In het bijzonder prof.dr. R.P. Stolk, voormalig hoofd van de 
afdeling Epidemiologie. Beste Ronald, geïnspireerd door je college in de 
Blauwe zaal van het UMCG stuurde ik je een e-mail met de vraag of ik een 
JSM project mocht doen op jouw afdeling. Je bracht me in contact met Huib 
en hebt me de eerste jaren van mijn MD/PhD-traject de ruimte gegeven om 
mijn onderzoek uit te voeren. Ook bood je me de gelegenheid om de 
opleiding tot Epidemioloog te doorlopen. Veel dank hiervoor. 
 
Aukje van der Zee, Roelian Geuze en Marijke Hanania, hartelijk 
dank voor jullie ondersteuning vanuit de afdeling Epidemiologie en jullie 
betrokkenheid door de jaren heen. 
 
 
De combinatie van coschappen en promoveren was niet altijd even 
gemakkelijk. Tijdgebrek en logistiek onhandige situaties vereisten de nodige 
flexibiliteit, niet alleen van mij maar van iedereen die bij mijn coschappen 
betrokken was. 
 
Coördinatoren van de coassistenten in het Martini ziekenhuis Marja 
Bodewes en in het Medisch Centrum Leeuwarden, Hanna van Poppelen 
en Lampkje Bultstra, en affiliatiecoördinator voor de Friese ziekenhuizen 
dr. J.W. Kappelle, bedankt voor de fantastische tijd die ik de afgelopen 
jaren bij jullie heb doorgebracht. 
 
Tijdens mijn coschappen heb ik onder meer over de gynaecologie, 
kindergeneeskunde en psychiatrie veel geleerd. Ik wil alle gynaecologen, 
kinderartsen en psychiaters van het Medisch Centrum Leeuwarden, in het 
bijzonder drs. A.S. Keijzers, ziekenhuispsychiater, bedanken voor het 
delen van jullie kennis over de preventie en de gevolgen van psycho-
pathologie tijdens en na de zwangerschap op het kind. 
 
Minstens evenveel heb ik geleerd tijdens de semi-artsstage op de afdeling 
obstetrie & gynaecologie van het Nij Smellinghe ziekenhuis te Drachten. Ik 
wil de artsen, verloskundigen, verpleegkundigen en mijn andere collega’s 
bedanken voor mijn leerzame tijd. Gynaecologen dr. H. Brinks, drs. 
C.C.M. Buis, dr. H. Oosterhof, drs. H.V.H. Mous, dr. E.R. Nijhuis, 
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drs. M.J. Visser, dr. J. Wilpshaar en drs. M.C.G.J. Lobbes-van der 
Linden, kinderarts drs. C.D. Peer en ziekenhuispsychiater drs. 
B.N.W.J. Geelhoed-Jenner, dank dat ik deel uit mocht maken van de 
POP-poli en voor jullie aandeel in het schrijven van de klinische les. 
 
Doordat de onderzoeksperiodes steeds tussen de klinische periodes vielen 
heb ik met een aantal verschillende jaargroepen mijn coschappen doorlopen 
en zo vele mede-co’s ontmoet. Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de 
leuken jaren! 
 
Ook de coaches die mij tijdens de eerste twee jaren van de coschappen 
begeleidden, prof. dr. B.G. Szabó, prof. dr. K. van der Wal en dr. 
W.B. Goudswaard. Beste Ben, wij hebben nog een tijd samengewerkt 
tijdens het iPADO-project, later de Medical Skills App. De reis naar 
Zuidlaren, in de auto, op de motor of op de fiets werd steevast beloond met 
een etentje en goede gesprekken. Toen de combinatie van onderzoek, 
coschappen en dit project te druk werd, ben ik blij dat Bart het project van 
mij heeft overgenomen. Dank voor je enthousiasme en grote belangstelling. 
 
De afgelopen jaren heb ik vele buitenlandse stages mogen doorlopen, veelal 
met mijn goede vriend Joep. Neurologie in het Universiteitsziekenhuis te 
Gent (België), kinderchirurgie in het Children’s Hospital te Birmingham 
(GB), chirurgie, gynaecologie en sociale geneeskunde in en rondom het Luis 
Felipe Moncada Hospital te San Carlos (Nicaragua) en tenslotte 
kindergeneeskunde en neonatologie in het Children’s Hospital of 
Pennsylvania te Philadelphia (VS). 
 
Al deze stages begonnen met een bezoek aan de coördinator 
internationalisering van het UMCG, dr.ing. J.R. Huizenga. Beste Reint, 
jarenlang ontving je me zeer hartelijk in je kantoor. Als lid van de O&O-raad, 
als reislustige geneeskundestudent, als (destijds aanstaand) MD/PhD-
student en ieder kwartaal voor het tekenen van de verklaring voor de beurs 
van het Klaas Tiglerleen. Zelfs na je pensionering bleef je betrokken. Ik wil je 
hiervoor hartelijk bedanken. 
 
Het verblijf in San Carlos (Nicaragua), waarbij Joep en ik onze coschappen 
combineerden met een onderzoeksstage, werd vanuit Groningen begeleid 
door Muriël Duindam en vanuit San Carlos door Ineke de Groot. De 
onderzoeksstage heeft zelfs nog een artikel opgeleverd, wat we met 
ondersteuning van dr. M. Romero en dr. F. Ruiz hebben gepubliceerd. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 
Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam volgde ik diverse cursussen in het 
kader van Healthcare Management. Elmar, Jelte, Joeri, Josje en Mark, 
hartelijk dank voor de vele gezellige momenten op de vrijdagen in het ‘verre 
Rotterdam’! 
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Gedurende de onderzoeksjaren heb ik de opleiding tot Wetenschappelijk 
onderzoeker Epidemioloog gevolgd, waarbij ik diverse cursussen volgde 
samen met de Research Master Clinical and Psychosocial Epidemiology 
studenten. Beste Sofie Gernaat, onze talloze gesprekken en gezellige 
avonden zullen me altijd bij blijven. Veel succes met je eigen promotietraject! 
 
Rick Pleijhuis en Kasper Veldhuis, mede-eigenaren van ons 
gezamenlijke bedrijf ProfAct. Ik vind het een grote eer om samen met jullie 
te mogen werken aan en te brainstormen over innovaties in de 
gezondheidszorg. Deze trots geldt ook voor onze samenwerking met Rob 
Mentink bij Evidencio en Berend van Meer, Siebert Frieling en Omar 
Hertgers, in de vorm van TIM Solutions. Beste heren, het is me een waar 
genoegen om aan onze gezamenlijke projecten te werken en hoop dat er in de 
nabije toekomst nog vele volgen! 
 
Al jaren werk ik in de huisartsenpraktijk van drs. J.W.A. van Willigen. 
Beste Jan Willem, als jonge student had ik jaren geleden niet durven 
dromen dat onze samenwerking zou uitgroeien tot de hechte vriendschap die 
we nu hebben. We hebben elkaar al erg goed leren kennen en samen hebben 
we al heel wat werk verzet in en om je huis en de praktijk. Ik verwacht en 
hoop dat we nog vele jaren samen zullen werken! 
 
Graag wil ik ook mijn vrienden die ik heb leren kennen op de middelbare 
school bedanken voor hun interesse en de vele gezellige avonden: Pieter 
Brak, al meer dan vijftien jaar geleden leerden we elkaar kennen en 
sindsdien zijn we ontzettend goede vrienden geworden! Marco Gerbens, 
Frâns de Vries, Marco Kok en Hendrik-Jan van den Berg, de 
herinneringen aan al die avondjes in en rond Sneek en natuurlijk onze 
gezamenlijke vakantie door Duitsland, België en Frankrijk staan in mijn 
geheugen gegrift.. Het wordt tijd dat we de volgende trip plannen! 
 
 
Mijn vrienden uit Groningen en omstreken, hartelijk dank voor de vele 
mooie avonden, de goede gesprekken en de prachtige dansjes. Jullie hielpen 
me de drukte van studie en onderzoek te relativeren en zorgden voor een 
fantastische studententijd. Ik heb niet de ruimte om iedereen te noemen, dus 
beperk ik me tot een aantal van mijn meest dierbare vrienden. 
 
Amarins Reitsma, we kennen elkaar nu al bijna negen jaar en daarin 
hebben we zo veel meegemaakt! Al die keren bootje varen, nachtenlang 
stappen, dansen en kletsen, het verveelde nooit. Ik ben blij dat we elkaar nog 
veel zien, ook al woon je niet meer in Groningen! 
 
Bart Barendrecht, behalve goede vrienden werden we in 2014 
huisgenoten. Een roerige periode in je leven, die we tijdens vele avonden en 
vroege autoritjes uitvoerig hebben besproken. Ik ben erg blij dat het weer zo 
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goed met je gaat en dat we elkaar, ondanks dat we niet meer samenwonen in 
de flat, nog steeds vaak zien! 
 
Joep Vendrik, al sinds de eerste week van onze studie ken ik jou en er is 
sindsdien nog geen saai moment geweest. Je bent als een broer voor me, we 
kennen elkaar als geen ander. Mooie reizen hebben we ondernomen, geklust 
en gevaren op onze boot, talloze biertjes gedronken, vele gesprekken gevoerd 
tot diep in de nacht en gelachen tot we niet meer konden. Ik hoop dat we dit 
tot in het bejaardenhuis kunnen blijven doen! 
 
Marten Nijhuis, Dr. DJ, toen ik je ontmoette was het alsof we elkaar al 
jaren kenden. Je open en sociale houding, gecombineerd met je scherpe blik 
en je humor maken het een groot feest om zulke goede vrienden met je te 
zijn! Ik beloof je dat ik vaker in Amsterdam te vinden zal zijn ;) 
 
Mirjam Sijsling, je positieve blik, doorzettingsvermogen en enthousiasme 
werken motiverend voor iedereen om je heen. Een tijdje heb je in mijn 
appartement gewoond, maar eigenlijk zag ik je daarbuiten meer dan toen. 
Hoe dan ook, ik ben er trots op dat we zulke goede vrienden zijn. 
 
Otto Bazuin, jij bent een ontzettend geïnteresseerde, oprechte, eerlijk en 
goede vriend. Hoewel je nu in Utrecht woont spreken we elkaar gelukkig nog 
zeer regelmatig. Ik ben ontzettend blij met jou als goede vriend! 
 
Ruben Eppinga, ik ben blij dat wij zulke goede vrienden zijn. Je bent 
bovendien een van de meest eerlijke mensen die ik ken. Je hebt roerige 
tijden doorgemaakt en ik ben erg blij dat het weer zo goed met je gaat. Ik 
waardeer onze vriendschap enorm! 
 
Marten en Joep, ik ben ontzettend trots dat jullie op deze bijzondere dag 
naast me staan als mijn paranimfen. 
 
 
Dat ik door mijn vrienden al jaren ‘the family man’ word genoemd, doet wel 
blijken dat ik mijn betrokkenheid bij mijn familie niet onder stoelen of 
banken steek. Ik ben erg blij dat de band met mijn familie zo sterk is. Jullie 
vormen samen een enorme steun en inspiratie. Hartelijk dank voor jullie 
interesse en ondersteuning door de jaren heen. Ik hou onbeschrijfelijk veel 
van jullie! 
 
Lieve pake Tjitte(†) en beppe Hanne Verbeek, al zo lang ik me kan 
herinneren kom ik graag bij jullie. Tijdens de middelbare school en het begin 
van de studie onderhield ik graag jullie tuintje in Oudega, wat met liefde, een 
zakcent en een heerlijk bord eten werd beloond. Ik ben er trots op dat ik naar 
pake ben vernoemd! 
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Lieve pake Piet en beppe Trijn Gaastra, werkelijk ieder bezoek en iedere 
logeerpartij was een waar feest. Met pake naar de boerderij, met beppe 
koekjes bakken en toen ik in Workum in de horeca werkte logeerde ik 
opnieuw graag bij jullie. Ook al is de laatste logeerpartij al even geleden, ik 
kom nog altijd graag bij jullie!  
 
Mijn (aanstaande) schoonouders, Jacques en Dineke van Buuren en 
zwagers Rogier en Stefan, bedankt dat jullie me vanaf het eerste moment 
zo hartelijk hebben ontvangen. Jullie interesse en open houding maken dat 
ik me erg welkom voel in jullie familie! 
 
Beste Frank, al jaren hoor je bij Trieneke en daarmee bij onze familie. De 
rust die je uitstraalt, je humor en je interesse zorgen ervoor dat je echt bij het 
gezin hoort. Ik waardeer jou ontzettend als ‘aanstaande zwager’! 
 
Lieve Trieneke, al zo lang ik me bewust kan herinneren ben jij er. Ik vind 
het erg knap hoe je je dans- en theatercarrières ontwikkelt en hoe positief je 
in het leven staat. Ik geniet iedere keer weer van je uitvoeringen, maar ook 
van je aanwezigheid gewoon thuis ☺ Ik ben heel trots op jou! 
 
Lieve Hannah, als jongste zusje ben jij de benjamin van ons gezin, maar 
bewijs je keer op keer dat je zo veel in je mars hebt! Zelf zorg je voor je stages 
in Amsterdam, voor je mooie studieresultaten en voor je banen. Je hebt een 
hart van goud en straalt dat uit naar iedereen om je heen. Ik ben heel trots 
op jou! 
 
Mijn ouders, leave heit en mem, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke 
liefde, zorgzaamheid, interesse en ondersteuning. Ik weet dat jullie 
ontzettend trots op me zijn en dat maakt het promoveren extra bijzonder. Ik 
had me geen betere ouders kunnen wensen! 
 
En ten slotte mijn allerliefste Lianne. Jij bent de liefde van mijn leven, mijn 
trots en mijn maatje. We hebben samen al veel ondernomen: klussen in ons 
huis, allerlei reisjes gemaakt, alle teksten in dit proefschrift corrigeren, en 
nog veel meer.. en komend jaar gaan we trouwen! Wat ben ik ongelooflijk blij 
met jou en wat hou ik veel van jou. Samen kunnen wij de hele wereld aan en 
met jou hoop ik oud te worden. Ik heb ontzettend veel zin in onze toekomst 
samen! 
 

  


