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Het is af!! Ik kan, en mag nu eindelijk zeggen dat ik klaar ben met het afronden van 

mijn roefs hri  Het tot stand komen van dit roefs hri  heb ik uiteraard niet 

alleen aan mezelf te danken  aarom il ik iedereen die hieraan bijgedragen hee  

bedanken. En een aantal mensen in het bijzonder noemen.

 ear Eileen, ou are a true ins ira on for ever  h  andidate. 

hank ou for the ins iring talks about s ien e and mid ifer . our a  of re e ng 

and ommen ng on m  ork as al a s e tremel  useful. I learned a lot from ou 

and I am roud that I am our rst id ifer  ien e h  andidate. an  thanks!

Prof. dr. F.G. Schellevis. Beste François, dank voor de begeleiding voor het tot stand 

komen van dit roefs hri . ij gaf mij de keuze om het onder er  van dit roefs hri  

te be alen, en je as gelijk enthousiast. ou  mo va e en kri s he re e e, maar 

ook jou  geduld en steun hebben geleid tot dit roefs hri . ank voor hetgene at 

ik van jou geleerd heb op het gebied van de wetenschap en dank voor het vertrouwen 

om onderzoek met jullie te mogen doen. ede dankzij jou ben ik hopelijk een goede  

wetenschapper geworden.

Dr. E.R. Spelten. Beste Evelien, bedankt voor het op sleeptouw nemen van een 

nieuwe  wetenschapper. ouw op misme hee  mij nog meer doorze ngsvermogen 

gegeven. ank voor het onuitpu elijke vertrouwen dat je al jd in mij hebt gehad vanaf 

het moment dat ik begon te werken als junior onderzoeker voor de DELIVER studie, 

tot en met de uiteindelijke afronding van dit proefschri . e bent een inspira ebron 

voor me geweest en vond het een waar genoegen om met je te werken.

 Beste udith, jouw kri sche wetenschappelijke blik en vakkennis zijn 

indrukwekkend en onmisbaar gebleken in het eindresultaat van dit proefschri . Ik 

wil je heel erg graag bedanken voor de pre ge en laagdrempelige samenwerking 

die wij hebben gehad. Daarnaast hebben we het gezellig gehad jdens congressen 

in ederland en natuurlijk in Durban, uid frika. Het was fantas sch om met je te 

werken.

 Dank voor jullie bereidwilligheid mijn proefschri  

te lezen en op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen.
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 Lieve Ilona en Marian, apetrots ben ik dat 

jullie mijn paranimfen zijn, en le erlijk  naast me staan jdens de verdediging van 

mijn proefschri . ie had ik hier anders voor uit kunnen kiezen! En ook al woon ik 

niet meer om de hoek, ik hoop dat we nog vaak gaan borrelen, fes vals bezoeken, 

reisjes maken en uiteraard nog vaak gaan skypen!

Lieve Ilona, al  jaar ben jij mijn grote us! Ik kan me geen betere wensen. Door 

jou ben ik door gaan studeren naar de Middelbare Hotelschool om uiteindelijk de 

wetenschap in te gaan. e staat al jd voor me klaar en vind het jn dat ik weet dat je 

voor al jd mijn zus bent en zal zijn.

Lieve Marian, ik ken je nu al der en jaar en onze vriendschap is uitgegroeid tot 

een blijvende! ok al is de wetenschap niet jouw vakgebied, al jd stond je voor me 

klaar om naar me te luisteren en advies te geven. Dit geld uiteraard ook voor niet 

werk gerelateerde adviezen. Ik kan me geen betere vriendin voorstellen!

Beste Ank, samen met Judith begonnen wij als eerste drie 

onderzoekers te werken voor Midwifery cience in . Fantas sch hoe jullie als 

senior onderzoekers de afdeling Midwifery Science zo op de kaart hebben kunnen 

ze en en laten groeien tot wat het nu is. Het was erg inspirerend om met je te werken.

 Beste Trudy, dank voor het wegwijs maken in de wereld van de 

verloskunde en verloskundigen.

 Beste Gea, dank voor het vertrouwen dat je in me hebt 

gehad om dit proefschri  tot een goed einde te brengen.

. Beste Ruth en Myrte, dankzij jullie is 

mijn algemene kennis enorm gegroeid en hopelijk die van jullie ook. Ik heb met jullie 

kunnen huilen, maar zeker ook lachen (en daar is een liedje van). Ik vond het erg 

leerzaam en vooral ook erg gezellig om jullie collega in Amsterdam te zijn.

Op een onbewoond eiland opnieuw het wiel uitvinden. Tja, dat klinkt een beetje als 

promoveren. Beste mede-promovendi, lieve 

 dank jullie wel dat ik samen met jullie 

op dit eiland mocht zi en. Op naar de volgende promo e!
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Midwifery Science Noord Nederland. Lieve 

en met jullie als collega s is een baan nog leuker! Jullie waren er 

al jd voor me, zowel in de zomer als in de winter, ik ga jullie missen!

 Ik zal jullie niet allemaal 

opsommen, maar ik wil jullie allemaal bedanken voor het werkplezier dat ik de 

afgelopen jaren met jullie heb gehad. Jullie maken de wetenschap tot een van de 

leukste vakken die er bestaat, en door jullie ben ik zelfs het lesgeven gaan waarderen.

 en nog niet eerder genoemd; , 

beste Ingrid, dank voor je hulp bij alle vraagstukken over  in 

het algemeen, en het kri sch meeschrijven en denken van de publica es beschreven 

in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. en , beste 

Janneke en Linda, wat was het een werk om intake gesprekken op video op te nemen 

en te analyseren, ik vond het inspirerend, maar ook gezellig om op deze manier met 

jullie samen te werken. , beste Kelly, ook jij was betrokken bij 

de video-opnames. Dank voor de vele uren die je hebt doorgebracht op het NIVEL om 

de video s te analyseren en met je hulp bij het schrijven van het ar kel beschreven in 

hoofdstuk .

 Beste Servaas en Roel, jullie zijn onmisbaar 

geweest voor het opze en en uitvoeren van de  studie uit 

hoofdstuk 6. Dank jullie wel voor deze samenwerking, en het geduld dat jullie gehad 

hebben bij de uitvoering van deze studie. Door jullie voorstel om partners mee te 

nemen in deze studie, hebben we een uniek stukje onderzoek kunnen opze en. 

Hopelijk komen er nog vele publica es uit voort in de toekomst.

 Beste Eline, dank voor je enthousiasme waarmee je de Chlamydia 

 studie hebt overgenomen en voortzet bij het RIVM. Ik heb veel van je 

geleerd en vond het pre g om met je samen te werken. Ik hoop dan ook dat onze 

samenwerking een langblijvende zal zijn.

 Beste Tessa en Wencke. Jullie ga ik zeker niet vergeten te 

bedanken. Tessa bedankt voor het vele werk dat je de afgelopen jaren uit mijn handen 

hebt genomen, en Wencke bedankt dat je zoveel op het einde van mijn promo e 
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hebt kunnen regelen. Jullie organisa etalent en enthousiasme zijn onmisbaar voor 

iedere onderzoeksafdeling en promovendus.

 Beste Judith en Carlijn, het was mij 

een waar genoegen om met jullie te mogen werken. Judith, door jou is de pilot studie 

voor de studie opgezet en uitgevoerd. Carlijn, wat heb je mij 

geholpen om erg veel werk uit handen te nemen voor de uitvoering van de DELIVER 

studie. Ik heb erg veel aan jullie gehad, dank daarvoor.

onder de  die hebben deelgenomen aan de DELIVER 

studie, de prak jken die hebben deelgenomen aan de  studie, 

en de  die hebben deelgenomen aan een van 

deze studies was dit proefschri  nooit tot stand gekomen. Ik kan jullie niet genoeg 

bedanken voor de enorm grote bijdrage die jullie hebben geleverd aan het tot stand 

komen van dit proefschri .

Lieve vrienden, jullie hebben me niet direct geholpen met het schrijven van dit 

proefschri , maar zonder jullie was het lang niet zo leuk geweest. 

Aäron en Aline ik vond het fantas sch dat jullie iedere publica e met me hebben 

gevierd. Na de vele rosecco s is het dan nu eindelijk jd voor Champagne! Lieve 

, dank jullie wel dat jullie zijn wie jullie zijn. Ook al wonen we niet 

meer bij elkaar om de hoek, ik weet zeker dat we nog vaak wijntjes, thee en ko e 

gaan drinken. Tot 26 en 27 september!

, jullie maken het leven leuk!

Lieve papa en mama! iteraard is dit proefschri  aan jullie opgedragen. Wat moet ik 

zonder jullie. Of ik nou om de hoek woon of aan de andere kant van de oceaan, jullie 

staan al jd voor me klaar. Ik hou van jullie.




