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Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp en steun van velen, 

zowel binnen als buiten het onderzoek. Graag wil ik een aantal mensen, die een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd, in het speciaal bedanken.  

IMPROVE studie
Ten eerste wil ik alle vrouwen die hebben deelgenomen aan de IMPROVE studie 

van harte bedanken. Ook gaat mijn dank uit naar alle huisartsen, gynaecologen, 

pathologen en analisten die hebben meegewerkt aan het onderzoek. 

Promotoren en co-promotor
Prof. dr. Meijer, beste Chris, bedankt voor alle kansen die je mij hebt gegeven de 

afgelopen jaren. Ik heb veel bewondering voor je gedrevenheid als wetenschapper. 

Je weet mensen in je omgeving mee te nemen in je enthousiasme en passie voor het 

vak en ik voel me een geluksvogel dat ik daar onderdeel van heb mogen uitmaken. 

Je bent altijd oprecht geïnteresseerd in persoonlijke zaken en geeft, gevraagd of 

ongevraagd, altijd wel een paar goedbedoelde adviezen. Bedankt! Ik kijk met heel 

veel plezier op de afgelopen jaren terug. 

Prof. dr. Berkhof, beste Hans, jouw inzichten zijn verhelderend en je gedachtegang, 

alhoewel soms onnavolgbaar, vaak geniaal. Je hebt me geleerd om kritisch te zijn 

en een onafhankelijke mening te vormen. Ondanks dat je vaak druk was met heel 

veel andere zaken, nam je altijd uitgebreid de tijd om mij weer een stapje verder 

te helpen. Bedankt daarvoor! Richting het eind van mijn promotietraject hebben 

we veel tijd besteed aan het uitvoeren van analyses en het perfectioneren van 

manuscripten. Het tot laat in de avond verwerken van reviewcommentaren van het 

IMPROVE manuscript was daarbij een mooie afsluiting, waar ik met veel plezier op 

terug kijk.  

Prof. dr. Snijders, beste Peter, helaas hebben we een aantal maanden geleden 

afscheid van je moeten nemen. Je bezat een enorme hoeveelheid kennis en het 

talent die kennis op een begrijpelijke manier over te brengen. Je positiviteit en 

aanstekelijke lach worden enorm gemist.

Prof. dr. Kenter, beste Gemma, bedankt voor je betrokkenheid tijdens mijn 

promotietraject en het feit dat je je hebt ingezet voor mijn opleidingsplek.  
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Leden van de promotiecommissie 
Geachte prof. dr. van der Horst, prof. dr. Arbyn, prof. dr. Amant, dr. Bekkers, dr. van 

der Veen en dr. de Kok, bedankt voor het beoordelen van mijn proefschrift en het 

plaatsnemen in de promotiecommissie. 

IMPROVE studieteam
Graag wil ik iedereen die bij de IMPROVE studie betrokken is geweest bedanken 

voor de fijne samenwerking, in het speciaal Prof. van Kemenade, Prof. Massuger, Dr. 

Bekker, Dr. Quint, Renée en Anco. 

Prof. van Kemenade, beste Folkert, bedankt voor je inzet en hulp bij het gehele 

IMPROVE project, maar met name bij het opstarten van de studie. Ik heb veel aan 

je adviezen gehad. 

Renée, het was altijd fijn samenwerken. Ik hoop dat we elkaar tijdens onze opleiding 

nog veel tegen zullen komen. 

Screeningsorganisaties
De screeningsorganisaties Midden-West, Zuid-West en Oost, in het speciaal Alice 

Olde Reuver of Briel en Annemieke van der Steen, wil ik graag bedanken voor de 

prettige samenwerking. 

Paranimfen
Lieve paranimfen, wat hebben we een bijzondere tijd achter de rug. Ook nu het 

onderzoekersleven voorbij is weet ik dat we elkaar nog genoeg zullen spreken en 

zien. Hopelijk over een aantal jaar weer als collega’s.  

Lieve Marjo, we ontmoeten elkaar als juco’s, wie had toen gedacht dat we hier nu 

samen zouden staan? Van Delphi-schiet wedstrijdjes en Titanic taferelen tot HPV-

vergaderingen waarin we aan één blik genoeg hadden. Het was een genot om jou als 

collega en vriendin naast me te hebben. Ik had het voor geen goud willen missen. 

Bedankt voor al je hulp support en optimisme de afgelopen jaren, zonder was het 

niet gelukt, en zeker niet zo gezellig geweest. 

Lieve Kremer, toen je als student bij ons kwam werken had je maar kort nodig om 

je als harde-kern-Pathopanter bij ons te voegen. Dat we op het eind zelfs rondjes 

bosbaan zouden lopen had ik vier jaar geleden nooit durven dromen. Je altijd 

kritische blik op dingen weet ik inmiddels enorm te waarderen, of af en toe met een 
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korreltje zout te nemen. Ik weet zeker dat jij je onderzoek ook snel tot een mooi 

eind zal brengen en verheug me nu al op het volgende feestje.  

Pathopanters
Lieve Maaike, Viola, Margot en Roos, betere voorgangers kan ik mij niet wensen. 

Viola bedankt voor je betrokkenheid bij de IMPROVE studie in de beginfase. Margot, 

bedankt voor de fijne samenwerking bij een aantal artikelen. Het is leuk jullie weer 

steeds vaker op onderwijsdagen en refereeravonden tegen te komen. 

En ook met de opvolging zit het goed: Frederique, Nikki, Stefanie en Rianne, ik 

vond het hartstikke gezellig om af en toe een ‘vrije’ dag bij jullie op de kamer door 

te brengen om mijn onderzoek af te ronden. Heel veel succes met jullie onderzoek. 

Lieve Yanne, Anita, Eva en Carine, met jullie komst waren de Pathopuppies geboren. 

Bedankt voor jullie inzet voor de IMPROVE studie. 

Lieve Marlies, alhoewel geen echte pathopanter, na al die jaren ben je toch zeker 

onderdeel van onze groep geworden. Bedankt voor al je gezelligheid, Nespresso 

cupjes, dropjes, en nog veel meer de afgelopen jaren.

Lieve Annemiek, sushi-, gym-, safari- en kletsvriendin. Na onze kennismaking in 

Lissabon kon er niet veel meer mis gaan. Bedankt voor alle gezellige en mooie 

momenten.  

Afdeling Pathologie VUmc
Daniëlle, Renske en Maaike bedankt voor jullie begeleiding de afgelopen jaren 

waarin ik enorm veel van jullie heb mogen leren. 

Alle analisten, in het speciaal Dénira, Martijn, Douwe, Marjolein, Marije, Marinda 

en Annina, bedankt voor alle energie die jullie in mijn projecten hebben gestoken.  

Lieve Dénira, Aggie, bedankt voor je inzet voor de IMPROVE studie en al je geduld 

bij het uitleggen van labzaken aan mij. Jouw vrolijkheid en enthousiasme maakten 

samenwerken een feestje. 

Collega’s van het CCA, in het speciaal Lise, Wina, Barbara en Iris, bedankt voor de 

fijne samenwerking. 
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Carla, Corien en Tonia, bedankt voor jullie support en de gezellige kletspraatjes als 

wij de voorraad pennen, enveloppen en post-its weer eens kwamen plunderen. 

VUmc onderzoekers
Lieve onderzoekers van de afdeling verloskunde & gynaecologie, in het speciaal 

Anke, Annefleur, Anouk, Eva, Henrike, Inge, Joukje, Jorine, Marit, Mirte en Sanne, 

wat hebben we een mooie tijd samen gehad. Ik mis onze koffietjes, lunches en 

borrels nu we (bijna) allemaal zijn uitgevlogen naar andere ziekenhuizen. Gelukkig 

blijven we elkaar regelmatig zien en zijn er nog veel (promotie)feestjes in het 

verschiet. Bedankt voor al jullie gezelligheid en support de afgelopen jaren. 

Lieve Eef, bedankt voor je gezelligheid, support en goede adviezen tijdens al onze 

hardloopkilometers en daarnaast. 

Spaarne Gasthuis
Collega’s van de afdeling verloskunde & gynaecologie van het Spaarne Gasthuis, 

bedankt voor de leerzame en gezellige tijd als ANIOS bij jullie. 

Flevoziekenhuis 
Gynaecologen, arts-assistenten, verloskundigen, verpleegkundigen en alle andere 

collega’s van de afdeling verloskunde & gynaecologie van het Flevoziekenhuis, 

bedankt voor jullie warme ontvangst. Ik heb het enorm naar mijn zin en de afgelopen 

periode al enorm veel van jullie mogen leren. 

Vrienden en familie
Lieve vrienden en vriendinnen, familie en schoonfamilie, dank voor jullie 

betrokkenheid en interesse in mijn onderzoek, en natuurlijk voor alle fijne 

momenten buiten werk. 

De leukste zusjes van de wereld!

Lieve Mar, een lievere, meer betrokken grote zus bestaat er niet. Bedankt dat je 

altijd voor mij (en iedereen om je heen) klaar staat. Ik geniet enorm van je humor 

en enthousiasme. Op naar nog heel veel sportklasjes, hardloopwedstrijdjes, films en 

tripjes samen.

Lieve S, een leuker klein zusje kan niemand zich wensen. Bedankt voor je interesse 

en steun. Onze langdurige facetime gesprekken over niets vormden vaak de perfecte 

afleiding van werk, ik weet zeker dat er nog heel veel gaan volgen.
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Lieve pap en mam, jullie hebben mij altijd gestimuleerd om hard te werken, door 

te zetten en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik ben jullie enorm dankbaar voor alle 

kansen die jullie mij hebben geboden en het vertrouwen dat jullie in mij hebben. 

Het is zo fijn om te weten dat ik altijd bij jullie terecht kan. Lieve mam, jij biedt 

altijd een luisterend oor. Bedankt voor het aanhoren van mijn verhalen (en geklaag) 

als ik op de fiets terug naar huis zat. Lieve pap, ondanks dat het soms lastig was om 

over werk gerelateerde zaken te praten, heb je me de afgelopen jaren altijd gesteund 

en van advies voorzien. Bedankt! 

Lieve Sander, we leerden elkaar aan het begin van mijn promotietraject kennen en 

sindsdien weet je me altijd te stimuleren om door te zetten. Het feit dat je soms 

maar weinig van mijn onderzoek en de bijkomende problemen begreep werkte vaak 

erg relativerend. Bedankt voor al je liefde. Ik kan niet wachten op alles wat er nog 

voor ons in het verschiet ligt. Met jou samen is alles leuker!


