
VU Research Portal

To give and to assist birth after cesarean

Rietveld, A.L.

2019

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Rietveld, A. L. (2019). To give and to assist birth after cesarean. [PhD-Thesis - Research and graduation
internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/f2bbdba2-d2e2-4429-8463-fb7ffce3480e


Addendum 

 1 

List of authors 
 
M.C. (Merith) Cohen de Lara 

Centre for Psychological Wellbeing and Pregnancy, Amsterdam 
 
Prof. dr. N.J.A. (Job) van Exel 

Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus University Rotterdam, 
Rotterdam  

Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam 

 
Prof. dr. C.J.M. (Christianne) de Groot 

Department of Obstetrics and Gynecology, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Amsterdam 

 
L.A.P.H (Lotte) Heestermans 

Department of Obstetrics and Gynecology, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Amsterdam 

 
Dr. B.M. (Brenda) Kazemier 

Department of Obstetrics and Gynecology, Amsterdam UMC, Universiteit van 
Amsterdam, Amsterdam 

 
Dr. N. (Nienke) Kok 

 Department of Obstetrics and Gynecology, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Amsterdam 

 
Prof. dr. P.W. (Pim) Teunissen 

Department of Obstetrics and Gynecology, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Amsterdam 
School of Health Professions Education (SHE), Faculty of Health Medicine and Life 
Sciences, Maastricht University, Maastricht 

 
 
 
 
 



Addendum 

 2 

PhD Portfolio 
 
PhD training 
 

• Qualitative research in health sciences, VU medisch centrum, 2017 
• Clinical epidemiology, Boerhaave Instituut Leids UMC, 2017 
• BROK certificate, VU medisch centrum, 2016 
• Practical biostatistics, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, 2015 
• Scientific Writing in English for publication in Biomedical Journals, OLVG-West 

Amsterdam, 2014 
 
Presentations 
 

• Oral presentation annual congress, 2017 ‘Nederlandse vereniging voor medisch 
onderwijs’; “Besluitvorming tijdens de vaginale bevalling na een eerdere keizersnede” 

• Oral presentation closing ceremony scientific research project Midwifery Academy 
Amsterdam Groningen, 2017. “De bevalling na een eerdere keizersnede” 

• Oral presentation niche-symposium VUmc, 2017. “Cesarean rates, can they be 
diminished?” 

• Poster presentation 37th annual Pregnancy Meeting 2017, Society of Maternal Fetal 
Medicine, Las Vegas; “Effect of interpregnancy interval on the success rate of vaginal 
birth after cesarean.” 

 
Conferences 
 

• Annual congress Nederlandse vereniging voor medisch onderwijs, Egmond aan Zee, 11-
2017 

• 37th annual Pregnancy Meeting, Society of Maternal Fetal Medicine, Las Vegas, 01-
2017 

 
 
Teaching 
 

• On-site supervisor of two midwifery students for their scientific research project, 2017. 
  



 Dankwoord 

Dankwoord 
 
Graag wil ik de vrouwen en gynaecologen bedanken die door het delen van hun eerlijke 
meningen gestalte hebben gegeven aan dit proefschrift. En ook: alle zorgverleners in de 
Nederlandse geboortezorg die tijdens of na hun drukke diensten toch telkens hebben gedacht 
“ik vul de PRN zelf nog wel even in”. Perined wil ik bedanken dat ik gebruik mocht maken van 
de dataset waarop drie artikelen in dit proefschrift gebaseerd zijn. 

 
Mede-auteurs 

Beste Pim, op 29 mei 2013 was ik als nietsvermoedend coassistent aanwezig bij de PICO die jij 
presenteerde. Dat dat het begin was van wat nu af is, had ik toen niet kunnen denken. Bedankt 
voor dat jij hebt mij geleerd dat onderzoek doen vooral een kwestie is van creativiteit en dat 
alles mogelijk is als je het maar goed bedenkt. Bedankt voor dat ik elke keer als wij een overleg 
hadden gehad, me weer net iets slimmer voelde dan daarvoor. Bedankt voor dat je mij telkens 
het idee hebt gegeven dat ik op de goede weg was, in het onderzoek en op de werkvloer. Het 
gevoel de ruimte te hebben om een eigen weg te vinden binnen ons vak, terwijl jij al die tijd 
compleet leek te geloven in de goede afloop, is voor mij heel waardevol geweest. 
 
Beste Christianne, ik weet nog goed het moment dat jij je omdraaide om aan de achterste rij 
te vragen wie het leuk zou vinden om Pim’s PICO verder uit te werken. Het was alsof die vraag 
echt alleen maar voor mij bedoeld kon zijn. Ik nam de uitdaging aan en na enige tijd nam jij me 
aan de hand om een plan voor mijn verdere onderzoek bij VUmc op te stellen. Ik heb veel 
bewondering voor hoe je me hebt begeleid. Altijd kon ik rekenen op jouw snelle feedback en 
dan checkte je ook nog even of het me lukte om alles te combineren. Jij zag mogelijkheden 
waar ik soms vooral obstakels zag. Je hebt me geïnspireerd om naast een goede arts, ook een 
goede onderzoeker te willen zijn. 
 
Lieve Pim en Christianne, bedankt dat ik dit in mijn tempo kon doen en dat jullie er altijd waren 
om me precies in dat tempo bij te sturen. Jullie zijn een mooi team. 
 
Beste Brenda, bedankt voor menig dag achter een te trage computer met een te grote 
database. Bedankt voor je geduld en je strenge maar rechtvaardige blik op de cijfers. Één ding 
is zeker: dit proefschrift schrijven was zonder jou niet gelukt. 
 
Beste Job, bedankt voor jouw blik van buiten de geneeskunde op een onderzoeksvraag die 
wellicht ook niet zo medisch is als dat ik van te voren dacht. Bedankt voor je duidelijke en 
enthousiaste uitleg van de Q methode. 
 
Beste Nienke, van jou (en Ed Hull) heb ik leren schrijven. Mijn eerste publicatie dank ik voor een 
groot deel aan jou. En in zekere zin, alle andere dus ook. 
 
Beste Lotte, bedankt voor je gedrevenheid en inzet en dat ik je mocht begeleiden. Jij hebt mij 
laten zien dat nauwkeurigheid een niveau kan bereiken dat ik zelf nog niet kende en zo hebben 
wij gelukkig van elkaar kunnen leren. 
 
Beste Merith, bedankt voor jouw verfrissende inbreng en een kijkje in jouw praktijk. 
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Leden van de leescommissie; hartelijk dank voor de tijd die u heeft genomen om dit proefschrift 
te beoordelen. Leden van de promotiecommissie; hartelijk dank voor uw bereidheid om te 
opponeren. Ik kijk er naar uit om met u over dit proefschrift van gedachten te wisselen. 
 

Mede-werkers 
Veel dank aan de beide OLVG’s (of beter gezegd: het OLVG). Toen West nog SLAZ heette kreeg 
ik daar de ruimte om mijn eerste sporen in het vak te verdienen. Achteraf besef ik me pas hoe 
dankbaar ik mag zijn dat ik van jullie verloskundigen het begeleiden van een bevalling heb 
mogen leren, en onder de vleugels van jullie gynaecologen de rest van het pas-net-dokter-zijn 
dat niet in de boeken terug te vinden is. In het bijzonder bedank ik Brenda Hermsen, omdat jij 
daar was om alles te laten lukken. Wat een geluk dat ik nu verder mag leren in Oost, waar ik 
uitkijk naar alle mooie en leerzame momenten die ons gaan overkomen. 
 
Collega’s in VUmc; bijna 3 jaar was ik deel van jullie team. Gelukkig heb ik al een dankwoord 
geschreven bij mijn vertrek als ANIOS. De strekking wil ik hier toch kwijt: Bedankt voor mijn 
opleiding als arts-niet-in-opleiding. Tot volgend jaar! 
 

Mede-levers 
Lieve vrienden en familie. Een groot deel van dit proefschrift schreef ik in mijn ‘eigen tijd’. Ik 
heb geprobeerd de balans tussen werk en privé zo veel mogelijk te laten vervagen zodat er 
voor beide geen grenzen nodig waren. Mocht de schoen toch zijn gaan wringen, en mocht ik te 
vermoeide voeten hebben gehad om dit te merken, beschouw dit dankwoord dan als excuses 
en een uitnodiging voor een etentje, binnenkort.  (Ik moet alleen even kijken wanneer ik dienst heb.) 
 
Lieve Marjolijn en Judith, ik ben blij dat ik met jullie de afgelopen jaren soms een beetje leed, 
maar vooral heel veel lief heb kunnen delen. Bedankt dat jullie 7 juni naast mij staan. 
Lieve Didi, zo zit je samen bij een examencursus wiskunde en zo ben je tegelijk een proefschrift 
aan het afronden. En alles wat daar tussen in gebeurt…! Ik ben je dankbaar voor onze trouwe 
vriendschap. 
Lieve Marleen, bedankt voor wie jij bent. Van roeimaatje naar commissiegenoot naar getuige, 
maar bovenal kameraad. Ik ben er trots op dat jouw illustraties op de omslag van mijn boekje 
prijken, maar nog meer ben ik trots op jou. 
 
Lieve Arne, ‘morre, doc!’ Ik heb even getwijfeld of je wel in dit dankwoord hoort. Ik heb dit 
proefschrift namelijk niet zozeer dankzij, maar eerder ondanks jou geschreven. Ik denk dan aan 
alle avonden met de laptop op schoot, en de vele weekenden schrijvend aan de keukentafel, in 
gedachten verzonken. Maar als ik zo denk aan ons leven samen past het er perfect in.                  
Kijk maar:  Na 3 maanden lang als enige twee coassistenten in het Zuid-Afrikaanse Paarl Hospital 
elkaars post-OK patiënten te hebben verzorgd, en elkaar harten onder de riem gestoken te 
hebben tijdens ward rounds met dr. Ellie ‘This is not a holiday’ Georgiou, woonden we 
anderhalf jaar lang samen op 16 vierkante meter, zijn we in de 5 jaar daarna 3 keer verhuisd, 
hebben we in die tijd samen 6 verschillende banen gehad, minstens 13 verschillende landen 
bezocht, onze bruiloft georganiseerd, een MBA afgerond en nu dus ook een proefschrift 
geschreven. Lieve Arne, het lijkt wel alsof de tijd die ik met jou deel zich vermenigvuldigt. En 
daarom is het me gelukt dit proefschrift te schrijven. En daarvoor wil ik jou bedanken. 
Bovendien, en misschien wel het allerbelangrijkste:  

     Als ik met jou ben, komt altijd alles goed.  
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Bij de start van haar coschappen in oktober 2011 ontmoette zij Arne. Zij liepen samen hun 
coschap heelkunde in Paarl Hospital, Zuid-Afrika. Haar coschap gynaecologie in het VUmc 
maakte Anna zo enthousiast voor dat specialisme, dat ze begon met onderzoek doen. Haar 
semi-artsstage deed zij bij de verloskunde en gynaecologie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 
(heden OLVG West) in Amsterdam, waar ze na haar afstuderen in mei 2014 haar eerste baan 
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