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Pelgrim
Je verlangen is groot

Je weg is lang
Je bent gedragen
Je bent geborgen

Vraag.

JP van de Berg & J Spijk
2002

Pelgrimsmonument Uithuizen
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“It always seems impossible until it’s done” staat op een kaartje boven mijn bureau, 
en nu is het zover: mijn proefschrift is klaar! Er zijn heel veel mensen die ik wil 
bedanken, omdat ze een grote bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming 
van mijn proefschrift. Op het gevaar af dat ik mensen vergeet, wil ik een aantal 
mensen in het bijzonder noemen.

Allereerst wil ik de eerstelijns verloskundigen die deel hebben genomen aan het 
invullen van de DELIVER vragenlijsten enorm bedanken voor hun bijdrage aan dit 
proefschrift. Zonder jullie had ik dit promotieonderzoek niet kunnen uitvoeren en 
had ik dit proefschrift niet kunnen schrijven. Mede door jullie inspanningen is jullie 
werk als eerstelijns verloskundige “gezien, en niet onopgemerkt gebleven”.

Verder zijn mijn promotor  prof. dr. Eileen Hutton en copromotoren dr. Trees 
Wiegers en dr. Paul de Cock van onschatbare waarde gebleken. Eileen, when 
one thinks of the contributions you have made to the midwifery profession, it is 
easy to see why you have won a Lifetime Achievement Award. You have the drive, 
the courage and the persistence to overcome obstacles and fight the good fight, 
which doesn’t cease to inspire and encourage me. Trees, je bent een toegewijde 
vakvrouw, standvastig, een specialist en je hebt oog voor details. Je nam ruim 
de tijd om mijn werk van kritische feedback te voorzien. Je hebt omvangrijk en 
belangrijk onderzoek gedaan naar de verloskundige zorg in Nederland. Paul, jij 
kunt mensen “laten verlangen naar de grote zee” en bent voor mij dan ook enorm 
waardevol geweest. Jij bent van nature goed in het leggen en onderhouden van 
contacten, een vrolijke, extraverte netwerker. Je bent enthousiast, avontuurlijk, 
ruimdenkend en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en interessante contacten. 

Ook de leden van de beoordelingscommissie prof. dr. F.G. Schellevis, 
prof. dr. J.J.H.M Erwich, prof. dr. U. Bültmann, prof. dr. T.A. Abma, dr. 
M. Nieuwenhuijze en dr. A. de Jonge  wil ik graag bedanken voor hun 
bereidwilligheid om mijn werk op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen, 
hetzelfde geldt ook voor de anonieme reviewers van mijn artikelen. Ik wil de 
mede-auteurs van mijn artikelen  die nog niet zijn genoemd, bedanken voor de 
vruchtbare samenwerking: Anke Witteveen, Myrte Westerneng, Willebrord 
Weijmar Schultz, Ad Vingerhoets, Claire Stramrood, Evelien Spelten,  Marloes 
Rongen, Annelies Pranger , Mariëlle van Pampus, Marieke Paarlberg, Marloes 
Noppers, Sybren Mulder,  Nienke Mulder, Janiek Meijer, Mirjam van Lohuizen, 
Trudy Klomp, Adriaan Honig, Kirsten Hoijtink, Hinke Haisma, Yvonne Combee 
en Wietske Adema.

Heel hartelijk dank AVAG: Gea Vermeulen, Monique den Arend en hun 
voorgangers, voor de mogelijkheid om - naast het docentschap -  te kunnen 
werken aan het proefschrift en voor het getoonde vertrouwen (en soms een 
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hart onder de riem) in het welslagen van dit promotieonderzoek. Bedankt 
medewerkers van Midwifery Science (ook in Noord-Nederland), voor de inspiratie 
en nieuwe invalshoeken, en het delen van ervaringen op afdelingsoverleggen en 
promovendidagen. Wencke en Tessa, dank voor jullie werk als spin in het web. 
Trudy, Monique, Linda, Janneke, Esther, Agatha: jullie zijn mij voorgegaan als 
promovendi. Ruth, Myrte, Hilde en Carien, van min of meer hetzelfde cohort. 
Ook dank aan mijn buitenlandse collega’s die ik op congressen ontmoette. You 
saved my PhD life!

Verder ben ik veel dank verschuldigd aan mijn intervisiegenoten, waardoor 
ik mezelf als persoon beter heb leren kennen. Dank aan kamer 14: Willemijn, 
Mirjam, Marianne, Lilian,  Fieke, Esther en Elke voor de creatieve, rumoerige, 
opzwepende, nooit saaie sfeer en de andere collega’s van de verloskunde 
academie in Groningen en Amsterdam. Dank aan de studenten die ik heb mogen 
begeleiden tijdens hun onderzoek of project. Voor mij waren jullie een enorme 
inspiratiebron!

Dank ook aan de voetbaldames: Ynskje,  Tineke , Rineke, Paulien, Petra, 
Matthy, Mariam en Astrid, dat ik me mocht afreageren op de bal (en soms 
op jullie). Dank aan de buurtgenoten en familie (ook  ‘de koude kant’), voor de 
belangstellende vragen. Dank aan de bevriende ouders van de St. Michaëlschool, 
en andere vrienden, voor jullie opbeurende woorden of een dansje op de 
dansvloer. Dank aan de ‘Grote Markt’: Wendy, Marijtje en Herbert,  voor de 
statistische kennis, het relativeringsvermogen en de pijnlijke kaken van het 
lachen. Dank aan Adriana voor de biefstuk, bier en zo meer. Dank aan Tineke 
Demmer en haar cursisten: het schetsen, tekenen en verbeelden hebben me erg 
geholpen bij het afronden van het promotieonderzoek. Dank aan de ‘ronde tafel’:  
Mariam, Liesbeth, Gerry, Esther en Astrid, dat jullie altijd in mij zijn blijven 
geloven. 

Dank aan mijn paranimfen, goed jaar hé, bouwjaar 1963! Mariam, bij bijna 
alle belangrijke momenten in mijn leven was jij erbij: de keuze voor de studie 
psychologie, het gezamenlijk afstuderen, als ex van mijn man, getuige bij mijn 
huwelijk, (moeizame) zwangerschappen, werken bij de verloskunde academie en 
de stedentrips samen met onze meiden. Astrid, samen vormen wij het kernteam 
van de leerlijn professionaliseren. Jij en ik kunnen blijven praten over schoonheid, 
de betekenis van het leven en relaties, over ‘spraaksels’ en kunst. Wij blijven 
ontroerd en pinken menig traantje weg. 
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Dank aan mijn bijzondere broer, Erik, super intelligent, summa cum laude. Dank 
aan mijn ouders, voor hun liefde, en de drang om de eigen talenten te benutten. 
Mijn vader Henk Warmelink voor zijn doorzettingsvermogen, voor zijn kijk 
op het leven, voor zijn moed en eigenzinnigheid om aan de grenzen van de 
mogelijkheden te leven, en te sterven. Mijn moeder Trijntje Jansen Smit , die 
op latere leeftijd nog naar de Moeder MAVO ging, voor haar creativiteit, haar 
handvaardigheid, haar oog voor mensen om haar heen en oog voor schoonheid, 
en voor haar bescheidenheid. 

Dank aan onze kinderen, Mirre en Jewanne, ik ben zo blij met en trots op jullie: 
kunstzinnig, creatief, sportief,  gedreven en moedig! Tenslotte wil ik mijn man 
Jelle bedanken, “zo stoer, zo charmant en zo aardig”, for being with me ‘for better 
or for worse’.

Iedereen, hartstikke bedankt!
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