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DANKWOORD 

Promoveren… niet een vanzelfsprekende keuze gezien mijn studie-en werkervaring, maar 
een uitdaging die ik niet kon laten liggen! Terugkijkend over de afgelopen jaren heb ik 
veel leermomenten, uitdagingen en mogelijkheden gehad, maar natuurlijk ook frustraties, 
onzekerheden, en baalmomenten... Gelukkig was er altijd wel iemand met een luisterend 
oor, praktisch advies of een relativerende opmerking. Daarvoor heel hartelijk dank lieve 
familie, collega’s en vrienden! Zonder jullie had dit proefschrift niet tot stand kunnen komen! 
In het bijzonder wil ik graag de volgende mensen bedanken: 

Mijn (co)promotoren

Rosalinde, jij hebt mij de kans gegeven mij te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek. 
Van Google naar PubMed: ook voor jou was mijn gebrek aan wetenschappelijke ervaring 
een uitdaging! Als mijn dagelijks begeleider en copromotor heb je een schat aan ervaring 
en kennis met mij gedeeld, waarvoor heel veel dank! Ik wens je heel veel geluk op jouw 
prachtige plek in Friesland. Eva, vanuit Amsterdam gaf jij input en leverde jij een bijdrage aan 
de diverse studies, waarvoor hartelijk dank. Katia, jouw hart ligt in de prenatale screening en 
diagnostiek; jouw zichtbare passie en inzet voor de prenatale screening is ongeëvenaard. Je 
bent een inspirerende vrouw en ik vind het bewonderens-waardig hoeveel tijd en energie je 
in je werk stopt. Hartelijk dank voor jouw steun en het delen van jouw kennis en ervaring! 
Ook heel hartelijk dank voor jouw steun tijdens de afronding van mijn proefschrift, waarin 
ik helaas te maken kreeg met ziekte. Je hebt me tijdens deze periode bijgestaan op diverse 
vlakken en bent zeer behulpzaam geweest in het kunnen afronden van mijn proefschrift! 

Leden van de leescommissie

Prof. dr. Van Langen, prof. dr. Cornel en prof. dr. de Catte; hartelijk dank voor de bereidheid 
mijn manuscript te beoordelen! 

Mijn collega’s 

Marian, wat fijn dat je een paar jaar geleden ons team bent komen versterken. Niet alleen 
ben je een leuke en gezellige collega, je brengt ook heel veel kennis mee m.b.t. het doen 
van onderzoek naar aangeboren afwijkingen. Fijn dat ik altijd bij je terecht kon als ik een 
klankbord nodig had en wat fijn dat je mijn paranimf wilt zijn! Natuurlijk ook heel erg bedankt 
voor het lezen van de hoofdstukken van mijn proefschrift en het aandragen van praktische 
tips en suggesties. Simone, je bent absoluut de meest sportieve medewerker van ons bureau 
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en zet je daarnaast ook nog eens met oeverloos geduld in voor het reilen en zeilen rondom 
Peridos. Je was altijd bereid om mij te helpen met klusjes en was altijd erg betrokken bij mijn 
onderzoek, dank daarvoor! Esther, je bent een lieve, gezellige en geïnteresseerde collega. 
Bedankt dat ik je regelmatig uit mocht horen over je ervaringen in de praktijk als echoscopist! 
Ook bedankt voor de mentale steun en de lieve kaarten en cadeautjes tijdens de afgelopen 
periode! Gerben, wat hebben we samen veel kopjes thee gedronken en soep gegeten! Je 
hebt intussen een andere functie elders in het UMCG, maar gelukkig lukt het af-en toe nog 
om samen een kopje soep te eten en bij te kletsen! Roelie, op mijn allereerste werkdag 
nam jij me onder je hoede en ook daarna had je altijd tijd om te helpen, te luisteren, mee te 
denken, etc. Bedankt voor je aandacht, tijd en positieve woorden. Ik hoop dat je erg geniet 
van je pensioen! 
Beste Janny en Marjorie, vanuit de afdeling O&G van het UMCG en hebben jullie je allebei 
ingezet voor de organisatorische afhandeling van mijn onderzoek, waarvoor hartelijk dank. 

Het Eurocat team

Eurocat Noord Nederland doet veel belangrijk onderzoek op het gebied van de prevalentie en 
oorzaken van aangeboren afwijkingen. Voor mijn onderzoek is het van groot belang geweest 
om de door Eurocat verzamelde gegevens naast mijn datasets te kunnen leggen. Beste 
Hermien, Renée, Nicole, Lies en Marlies: bedankt voor jullie hulp bij het aanleveren van 
data en met het meedenken en/of publiceren! 

En natuurlijk…

Karline van der Kamp (AMC) wil ik bedanken voor haar inbreng in de diverse artikelen, 
zowel als co-auteur als met het aanleveren van data. Ik kijk met veel plezier terug op onze 
gezamenlijke reis naar de FMF in Nice in 2014! Natuurlijk heel veel succes en plezier gewenst 
met je eigen promotie-onderzoek.

Christl Verweij-Keers van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen 
(NVSCA) wil ik hartelijk bedanken voor haar hulp bij het aanleveren van de datasets. 

Bart Voskamp; bedankt voor de leuke samenwerking bij het schrijven van het review artikel 
over de SUA. 

Al mijn overige, nog niet genoemde, co-auteurs; bedankt voor jullie inzet en input! 
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Voor het aanleveren van diverse datasets wil ik alle medewerkers van Perined (voormalig 
PRN) van harte bedanken. 

Alle echocentra, echoscopisten, verloskundigen en overige zorgverleners wil ik heel hartelijk 
bedanken voor het aanleveren van data en input, in het bijzonder: Loes van Ruitenberg en 
Mary ter Heege-van Oudenaarde van het Prenataal Diagnostisch Centrum, Isala Klinieken; 
Anne-Mieke van der Struijs, klinisch verloskundige in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen; 
Antsje Tuinenga van verloskundig centrum Sicht in Leeuwarden; Lida Flapper, projectleider 
Mosos van de afdeling O&G van het Medisch Centrum Leeuwarden en Bertus Deelstra van 
de afdeling neonatologie van het UMCG. 

Mijn familie 

Lieve Harco: mijn man, mijn steun en toeverlaat. Samen genieten we van onze prachtige 
kinderen, Krijn en Fien, en staan we sterk in alles wat er op onze weg komt! Ik kan je niet 
genoeg bedanken voor alles wat je voor me doet; wat heb ik toch een geluk met jou!

Mijn fantastische ouders, Jaap en Hilda: jullie hebben mij grenzeloos vertrouwen, 
mogelijkheden, steun en ruimte gegeven. Wat fijn om te zien dat jullie altijd zo trots op en blij 
zijn met al jullie (klein)kinderen! 

Mijn zus en paranimf, Marjet, je woont ver weg maar toch voelt het alsof je dichtbij bent! 
Wat fijn om zo’n goede band met jou te hebben, en je zo vaak te spreken (in het ‘echt’ of via 
de app). Bedankt voor de fantastische vakantie bij jullie op Curaçao, het was precies wat ik 
nodig had!

Mijn broer Peter; ondanks dat ik tijdens het afronden van mijn proefschrift ziek werd 
motiveerde jij me om door te pakken, waarvoor hartelijk dank! 

Tot slot…

Op het moment dat de leescommissie mijn proefschrift goedkeurde lag ik in het ziekenhuis 
waar ik een chemokuur onderging. Dit was het begin van een proces waarvan de uitkomst 
nog onzeker is. Via deze weg wil ik mijn (co) promotoren, collega’s, vrienden en familie 
bedanken voor alle kaarten, berichtjes, cadeautjes, bloemen en andere vormen van steun en 
hulp. Ook wil ik de SPSNN bedanken voor alle ruimte die ik krijg. Ik hoop mijn proefschrift snel 
én gezond te kunnen verdedigen!



140


	Dankwoord



