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Allereerst wil ik mijn promotoren, Prof. Dr. Reinoud Gemke en Prof. Dr. Tessa Roseboom, 

en mijn copromotoren, Prof. Dr. Mireille van Poppel en Dr. Anouk Geelen, bedanken voor 

de begeleiding gedurende de afgelopen vier jaar. Reinoud, tijdens onze overleggen heb 

ik veel geleerd op medisch gebied. Naast je goede suggesties om onderzoek en artikelen 

te verbeteren blijf je ook altijd kritisch op de praktische haalbaarheid, wat erg prettig was 

met zo’n groot project. Tessa, ik heb veel van je geleerd wat betreft onderzoek doen en 

het schrijven van artikelen. Je inzet om kinderen de beste start in hun leven te geven is 

inspirerend. Ondanks je volle agenda was er altijd tijd voor overleg of vragen. Mireille, 

wat hebben we veel overleggen gehad in de afgelopen vier jaar. Ik wil je bedanken dat 

ik met alle vragen altijd bij je terecht kon, of het nu via mail was of door even langs te 

lopen. Je rust en het vertrouwen in een mooi proefschrift hebben mij enorm geholpen. 

Anouk, wat fijn dat je al snel aansloot bij de begeleiding van mijn PhD traject. Je interesse 

in de methodologische kant van voedingsonderzoek en je kritische blik wat betreft 

data verzameling, interpretatie van resultaten en het schrijven van artikelen hebben 

mij enorm geholpen. Planningen, twijfels, onzekerheden, alles kon altijd besproken 

worden, bedankt hiervoor.

Alle co-auteurs op mijn artikelen: Bedankt voor alle feedback, suggesties en overleggen. 

Ik heb veel van jullie geleerd. Graag wil ik in het bijzonder Prof. Dr. Annemieke Hoek, 

Dr. Henk Groen en Dr. Cornelieke van de Beek bedanken. Annemieke, bedankt voor 

het meedenken en je suggesties bij alle artikelen. Fijn om altijd iemand als co-auteur 

te hebben die alles weet van LIFEstyle. Henk, wat fijn dat ik met vragen over statistiek 

altijd bij jou terecht kon. Cornelieke, dank je wel voor de fijne samenwerking en alles 

wat ik van je geleerd heb in de afgelopen jaren.

Graag zou ik de leescommissie willen bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn 

proefschrift: Prof. Dr. Seidell, Prof. Dr. Steegers-Theunissen, Prof. Dr. van Goudoever, 

Prof. Dr. Feskens, Dr. Ravelli en Dr. Vrijkotte.

Matty, Stijn, Vincent, Malou en Lotte, zonder jullie was er nu geen proefschrift 

geweest! Wat hebben we veel werk verzet met zijn allen: honderden enveloppen 

gevuld, duizenden kilometers gereden met de “Hart voor een goede start” bus en uren 

overlegd over alle stappen die binnen het WOMB project genomen moesten worden. 
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Een promotietraject wordt weleens als eenzaam omschreven, maar dat was bij ons 

zeker niet het geval. We hebben veel meegemaakt samen. Bedankt voor de afgelopen 

jaren, alle gezellige en mooie gesprekken en ik hoop dat we nog regelmatig een reünie 

zullen houden.

Annemarie, zonder jou zouden de bus-metingen een stuk minder goed verlopen zijn. 

Hanny, je bent de beste in deelnemers werven en nabellen. Bedankt voor jullie bijdrage. 

Gea, Ada en Linda bedankt voor al het werk dat jullie verzet hebben voor het WOMB 

project. Arend en Tamara, fijn dat jullie verder gaan met het WOMB project. Succes 

met stage 3!

De afgelopen jaren waren niet alleen leerzaam op onderzoeksgebied. Paulien, ik wil 

je bedanken voor je luisterend oor en je adviezen. Je hebt mij door een lastige periode 

geholpen.

Uiteraard wil ik alle vrouwen en kinderen die mee hebben gedaan aan het LIFEstyle 

onderzoek en het WOMB project hartelijk bedanken! Wat zijn we altijd welkom ontvangen 

wanneer we met de bus bij jullie thuis kwamen voor onderzoek.

Alle collega’s op de G0/H0-gang, op de 4e verdieping en de laatste maanden op A316: 

bedankt voor de gezelligheid, overleggen en lunches. Een aantal collega’s wil ik graag 

in het bijzonder bedanken: Bo, het grootste deel van mijn promotietraject hebben 

wij een kamer gedeeld. We hebben de ups en downs van het promoveren met elkaar 

kunnen delen, veel koppen koffie gedronken, geprobeerd onze Wall of Fame te vullen 

met gepubliceerde artikelen en vele lunchwandelingen gemaakt. Bedankt voor de 

gezelligheid en de support. Lorraine en Nici, de AH to go heeft nog goed aan ons 

verdiend de laatste maanden dat we een kamer deelden ;) Ik mis onze gezellige pauzes 

met koffie. Judith, data verzamelen met accelerometers was nieuw voor mij. Dank je 

wel voor alle hulp en uitleg.

Lieve Evi en Imme, wat ben ik ontzettend blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn. 

Evi, ik mis het nog altijd dat we niet meer een paar straten bij elkaar vandaan wonen! 

We kunnen echt overal over praten en ik kan altijd bij jou terecht, je bent een enorme 

steun voor mij geweest. Ik heb veel bewondering voor je, hoe je alle ballen in de lucht 

houdt met je drukke en veeleisende baan. Imme, van penvriendin tot samen studeren 

in Nijmegen, en uiteindelijk allebei promoveren in Amsterdam! Dat hadden we nooit 
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gedacht toen we elkaar als 8-jarige meisjes op de camping in Frankrijk leerden kennen. 

Jij weet wat er komt kijken bij een promotietraject, ontzettend fijn dat ik altijd mijn 

verhaal bij je kwijt kan.

Voor al mijn lieve vriendinnen en vrienden, bedankt voor de leuke en ontspannen 

momenten in de afgelopen vier jaar: Lunches, etentjes, koffie, thee, wijntjes, weekenden 

weg, spelletjes avonden en noem maar op. Zonder de nodige ontspanning was dit 

proefschrift er niet geweest!

Rob en Marlies, bedankt voor jullie interesse in mijn proefschrift, alle lekkere maaltijden 

die jullie gekookt hebben waarbij ik zo aan kon schuiven als ik uit Amsterdam kwam en 

alle leuke uitjes. Ik voel mij altijd welkom bij jullie. Tessa en Francisco, lekker barbecueën 

bij jullie in de tuin, spelletjes spelen en altijd een vrolijke Couper als we bij jullie zijn, 

gezellig! Tessa, al snel nadat ik in Breda kwam wonen zijn we samen gaan sporten. Het 

heeft mij geholpen mij thuis te voelen in Breda en ik heb het altijd heerlijk gevonden 

om mijn gedachten te kunnen verzetten.

Pap en mam, thuis bij jullie staat de deur altijd open en kan er altijd een bord worden 

bijgezet of een bed worden opgemaakt om te blijven slapen. Dat is zo ontzettend fijn 

om te weten! Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. Lieve pap, jouw 

relativeringsvermogen en je verhuis- en klus skills hebben mij door vele stappen heen 

geholpen. Ik beloof dat ik niet meer zo vaak zal gaan verhuizen als in de afgelopen jaren. 

Lieve mam, je hebt altijd een luisterend oor voor mij en je kan ook nog eens koken en 

bakken als de beste. Wat een geluk heb ik daarmee. Koen en Esther, bedankt voor 

jullie interesse en steun de afgelopen jaren! Koen, wat ben ik blij met zo’n lieve broer 

als jij. Ik ben ontzettend trost op je: Je drukke opleiding naast je werk en dan ook nog 

een huis kopen, je doet het allemaal “maar”! Ooms, wat heb ik altijd genoten van de 

logeerpartijen en uitstapjes die we maakten en wat geniet ik nog steeds van even samen 

bellen, langskomen voor een kop koffie of een blokje om met de rolstoel.

Lieve David, als ik zou moeten opschrijven waar ik je allemaal voor wil bedanken zou 

dit proefschrift veel te lang worden. Je bent altijd positief, nieuwsgierig naar wat mij 

bezighoud en je krijgt mij uiteindelijk altijd weer aan het lachen, dat heeft mij ontzettend 

geholpen. Je bent een lieverd, dank je wel voor alles! Op naar nog vele wandeltochten 

samen, mooie reizen en een eigen huis met groentetuin. Ik kijk uit naar de toekomst 

samen!
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