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NEDERLANDSE SAMENVATTING

VERBETEREN VAN EVALUATIEONDERZOEK NAAR 
OBSTETRISCHE INTERVENTIES

De meeste zwangere koppels maken een ongecompliceerde zwangerschap en 

bevalling mee en gaan met een gezonde baby naar huis. Helaas kunnen er ook 

complicaties zijn tijdens de zwangerschap of bevalling die zorgen voor een 

slechtere uitkomst voor de moeder en het kind. Als een vrouw geconfronteerd 

wordt met een complicatie tijdens haar zwangerschap of bevalling (zoals 

vroeggeboorte, foetale nood tijdens de bevalling of hoge bloeddruk) is het de 

uitdaging voor de zorgverlener om de uitkomsten voor de moeder en het kind 

te verbeteren. 

Maar welke interventie is in deze situatie de beste? Het antwoord op deze 

vraag kan gevonden worden door het uitvoeren van evaluatie studies. Een 

'Randomized controlled trial' (RCT) wordt gezien als het optimale design waarin 

het effect van een interventie onderzocht kan worden. In dit design worden 

deelnemers aan de studie middels loting verdeeld over twee (of meerdere) gelijke 

groepen. Hierdoor zijn de groepen in alle aspecten en patiënt-eigenschappen 

gelijkwaardig behoudens voor de interventie die zij krijgen: de ene groep 

ontvangt interventie A en de andere groep interventie B. De resultaten van een 

goed uitgevoerde RCT geven weliswaar een gedegen antwoord maar kunnen 

niet op zichzelf staan als het gaat om klinische besluitvorming.1 De kans dat 

een studie een effect vindt dat op toeval berust is namelijk 5%. De kans hierop 

wordt verkleind door het systematisch verzamelen van alle RCTs die er over 

een bepaald onderwerp zijn, en de data samen te voegen in een meta-analyse. 

Systematische reviews (SR) en meta-analyses staan bovenaan de piramide van 

wetenschappelijk bewijs (Figuur 1) en de informatie verkregen uit deze studies 

zijn bruikbaar om klinische besluitvorming te ondersteunen.2 

RCTs en SRs richten zich erop een klinische vraag (volgens de PICO structuur, 

Figuur 1) te beantwoorden die betrekking heeft op een bepaalde populatie. 

Hierbij wordt een interventiegroep vergeleken met een controlegroep en 

worden er uitkomsten gemeten die een indruk geven of de interventie effectief 
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(en veilig) is. De uitkomsten die gemeten worden  in obstetrische evaluatie 

studies kunnen bijvoorbeeld zijn: ‘zwangerschapsduur bij geboorte’ of ‘opname 

van baby in een neonatale intensive care’. Dit zijn voorbeelden van uitkomsten 

die gemeten worden op korte termijn na de geboorte. Uitkomsten die gemeten 

worden op lange termijn na de geboorte kunnen zijn ‘motorische-cognitieve- 

en taalontwikkeling bij 2 jaar’ maar ook uitkomsten die pas later kenbaar kunnen 

worden zoals ‘cerebrale parese’ (een aandoening waarbij kinderen moeite 

hebben met bewegen, maar ook gehoor-, zicht- en leerproblemen kunnen 

ontwikkelen). Om meerdere redenen beperken RCTs en SRs zich vaak tot de 

korte termijn uitkomsten; Maar 16% van grote obstetrische RCT’s rapporteert 

zowel korte als lange termijn uitkomsten.3 Daarnaast is er veel variatie in de 

uitkomsten die gemeten worden. Een overzicht over alle gepubliceerde RCTs 

over vroeggeboorte liet 72 verschillende uitkomsten zien in 133 RCTs.4 Ook 

SRs hebben te maken met dit probleem. Voor SR naar vroeggeboorte werden 

er 29 verschillende uitkomsten gerapporteerd in 33 SRs.4 Doordat er zoveel 

verschillende uitkomsten gemeten worden, zijn onderzoeksresultaten niet 

meer met elkaar te vergelijken en kunnen ze ook niet samengebundeld worden 

in een SR. 

Een ander overkoepelend probleem is de aanwezige scheidslijn tussen 

wetenschappelijk onderzoek en toepasbaarheid van de resultaten in de 

klinische praktijk. De resultaten van RCTs kunnen hierbij vaak de vertaalslag 

naar de praktijk missen, waardoor dit onderzoek niet ten goede komt aan 

de gezondheid van de patiënt.5 6 Het integreren van uitkomsten uit RCTs in 

ander type onderzoek (bijvoorbeeld in meta-analyse -zoals hierboven reeds 

beschreven- maar ook in kost-effectiviteit en budget impact analyses) kan 

ervoor zorgen de vertaalslag te maken naar de klinische praktijk en richting 

geven aan klinische besluitvorming. 

41939 Hooft, Janneke van 't.indd   213 21-09-16   09:48



Appendices

214

Figuur 1. Een schematisch overzicht van evaluatieonderzoek naar obstetrische interventies en de 
problemen die zich voordoen 
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Dit proefschrift richt zich op drie problemen:

· Er worden veel verschillende uitkomsten gemeten in 

evaluatiestudies

· Er worden maar weinig lange-termijn uitkomsten gemeten in 

evaluatiestudies  

· Evaluatiestudies missen vaak de vertaalslag naar de klinische 

praktijk

Al deze punten samen maken dat evaluatieonderzoek minder efficiënt is dan 

dat het potentieel kan zijn. Het doel van dit proefschrift is om suggesties aan te 

dragen waarop bovenstaande punten kunnen worden verbeterd/aangepakt. 

Dit proefschrift beoogt:

· Het definiëren van een standaard set van belangrijke 

uitkomstmaten die in ieder geval gemeten dienen te worden 

in alle toekomstige evaluatiestudies met een gelijkwaardig 

onderwerp, een zogenaamde 'core outcome set'.

· Het meten van lange-termijn uitkomsten in twee gerandomiseerde 

evaluatiestudies in de obstetrie.

· Het integreren van uitkomsten uit evaluatiestudies in andere 

studies die met hun methoden (bijvoorbeeld meta-analyse, 

kosten-effectiviteitsanalyse en budget impact analyse) zich 

richten op de vertaalslag van wetenschappelijk bewijs naar 

klinische besluitvorming.

I Het definiëren van een standaard set van belangrijke uitkomsten

Na een algemene introductie in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op 

het probleem van de grote hoeveelheid verschillende uitkomsten die gebruikt 

worden in vroeggeboortestudies, waardoor ze niet met elkaar vergeleken 

kunnen worden of gebundeld in meta-analyses. Een 'core outcome set' is een 

lijst van uitkomsten die door een groep stakeholders (medisch professionals, 

patiënten, overheid, onderzoekers, industrie) is benoemd als 'cruciaal'.7 Dit 

hoofdstuk had als doel een core outcome set te ontwikkelen voor studies die 

preventieve maatregelen in het voorkomen van vroeggeboorte evalueren 

(e.g. progesteron, pessarium, cerclage, leefstijlinterventies). Eerst werden alle 

potentiële uitkomsten geïdentificeerd middels een systematische review, 

vragenlijsten en interviews. Vervolgens werden vijf verschillende stakeholders 
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(patiënten, verloskundigen, perinatologen, neonatologen en wetenschappers) 

gevraagd om middels een online Delphi vragenlijst de uitkomsten te scoren 

naar relevantie. Voor iedere uitkomst werd gevraagd hoe relevant deze werd 

bevonden voor het evalueren van effecten in studies naar het voorkomen van 

vroeggeboorte. Hierbij werd gebruik gemaakt van een 9-punts schaal,  waarbij 

'1-3' beperkte relevantie, '4-6' relevant maar niet cruciaal en '7-9' cruciaal 

representeerde. In de Delphi methodiek heeft de deelnemer de mogelijkheid 

zijn antwoorden van een eerdere ronde te herzien op basis van de gegeven 

antwoorden van alle (groepen) stakeholders. Op die manier wordt er gestreefd 

naar consensus. In totaal hebben 25 ouders van te vroeg geboren kinderen, 25 

verloskundigen, 55 perinatologen, 34 neonatologen en 35 wetenschappers/

methodologen uit 25 (laag-midden en hoog inkomens) landen deelgenomen 

aan de twee Delphi rondes. De zorgverleners (verloskundigen, perinatologen en 

neonatologen)  gaven aan hoofdzakelijk klinisch werkzaam te zijn. Echter, 61% 

van hen was  ook betrokken bij de ontwikkeling van (inter)nationale richtlijnen. 

Van de 227 geïndiceerde uitkomsten uit de literatuur en 33 uitkomsten die nog 

werden gesuggereerd door deelnemers, werd er consensus bereikt voor een set 

van 13 ‘cruciale’ uitkomsten (Tabel 1). 

Tabel 1. Core outcome set voor vroegeboortestudies. Lijst van 13 cruciale uitkomsten gedefinieerd na 
Delphi consensus door 5 stakeholdergroepen.

Maternale set van uitkomsten Neonatale set van uitkomsten

Maternale mortaliteit Neonatale mortaliteit

Maternale infectie of inflammatie Neonatale infectie

Preterm gebroken vliezen (PPROM) Amenorroeduur bij geboorte

Bijwerkingen/schade van interventie aan moeder Bijwerkingen/schade interventie aan de 
ongeborene/neonaat

Geboortegewicht

Vroege neurologische morbiditeit

Late ontwikkelingsachterstand

Gastro-intestinale morbiditeit

Respiratoire morbiditeit

II Het meten van lange-termijn uitkomsten

Er is een tekort aan evaluatiestudies dat naast de korte termijn ook lange termijn 

resultaten meet. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 rapporteren we lange termijn 

resultaten van twee RCTs die interventies evalueerden om vroeggeboorte te 

voorkomen (pessarium en progesteron). 
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Lange termijn resultaten van de ProTWIN studie

Vrouwen die zwanger zijn van een meerling hebben 50% kans om te vroeg 

te bevallen (<37 weken zwangerschapsduur) en 15% kans om voor de 32 

zwangerschapsweek te bevallen. Een bevalling voor de 32 weken geeft een 

verhoogde kans op ontwikkelingsachterstand van de kinderen. Het voorkomen 

van vroeggeboorte in deze groep vrouwen zou een grote winst voor moeder 

en kinderen kunnen betekenen. Een te vroege bevalling zou op gang kunnen 

komen door toegenomen druk op de baarmoederhals door een groter gewicht 

bij een meerlingzwangerschap. Een pessarium (rubberen ring) rond de 

baarmoederhals wordt gezien als een potentiële interventie om vroeggeboorte 

te voorkomen door extra steun te geven aan de baarmoedermond. 

De ProTWIN studie randomiseerde vrouwen met een meerlingzwangerschap 

bij een zwangerschapsduur tussen 12 en 20 weken tussen een pessarium en 

zonder een pessarium.8  In totaal namen 808 vrouwen deel aan deze studie. De 

studie liet geen positief effect zien van het gebruik van een pessarium in de totale 

groep vrouwen. Echter, wanneer gekeken werd naar de groep vrouwen met 

een verkorte baarmoederhals (dus vrouwen met verminderde steun van hun 

baarmoederhals) zag men wel een potentieel effect. Hierbij werd een halvering 

gezien in het aantal vroeggeboortes onder de 32 weken in de pessariumgroep 

ten opzichte van de controlegroep (11% vs 25%), de zwangerschapsduur werd 

gemiddeld met 10 dagen verlengd en het risico op een kind met een slechte 

uitkomst (waaronder sterfte en korte termijn morbiditeit) nam met 60% af (12% 

vs 29%).8 In hoofdstuk 3 worden de lange termijn effecten van het gebruik 

van een pessarium versus geen pessarium in deze groep vrouwen met een 

verkorte baarmoederhals, bekeken (78 vs 55 moeders, 157 vs 111 kinderen). 

Op driejarige leeftijd ondergingen de kinderen een ontwikkelingsonderzoek 

(Bayley-III test). In totaal stierven er 27 kinderen (6 in pessarium en 21 in 

controle groep) gemeten vanaf het moment van  randomisatie tot 3 jaar 

follow-up. De Bayley-III uitkomsten werden bij 173 (72%) kinderen gemeten 

(114 in pessarium vs 59 in controlegroep). De cumulatieve kans op sterfte of 

overleving met een ontwikkelingsachterstand was 12 (10%) vs 23 (29%) in de 

pessarium en controlegroep. Voor de overlevende kinderen waren de Bayley-

III uitkomsten niet verschillend. We concluderen dus dat bij vrouwen met een 

meerlingzwangerschap én een verkorte baarmoederhals, de kans op overleving 

sterk toeneemt met het gebruik van een pessarium zonder dat er sprake is van 

een toename in ontwikkelingsachterstand in de overlevende kinderen op drie 

jarige leeftijd. 
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Lange termijn resultaten van de Triple P studie.

Al hebben vrouwen met een meerling en vrouwen met een vroeggeboorte in 

de voorgeschiedenis een hoge kans op vroeggeboorte, toch komen de meeste 

vroeggeboortes voor bij vrouwen met een eenling die deze twee risicofactoren 

niet hebben. Vrouwen met een verkorte baarmoederhals tijdens de 20 weken 

echo (een baarmoederhalslengte ≤30mm) hebben een 3 tot 4x verhoogde kans 

op vroeggeboorte.9 Het screenen van de baarmoederhals rond de 20 weken 

zwangerschap en het behandelen van vrouwen die geïdentificeerd worden met 

een verkorte baarmoederhals zou mogelijk een groot aantal vroeggeboortes 

kunnen voorkomen. Eerder is gebleken dat dagelijks gebruik van progesteron 

vanaf de 16e zwangerschapsweek, bij vrouwen met een vroeggeboorte in de 

voorgeschiedenis, de kans op herhaling van een vroeggeboorte verlaagt.10 

Mogelijk is er dus ook een preventief effect bij gebruik van progesteron voor 

vrouwen met een verkorte baarmoederhals rond de 20 weken. 

De Triple P studie onderzocht dit en randomiseerde vrouwen die zwanger 

waren van een eenling en met een verkorte baarmoederhals na screening 

tussen progesteron en placebo.11 In totaal namen 80 vrouwen deel. Zowel de 

arts als de vrouwen wisten niet welk middel ze ontvingen. De studie liet geen 

verschil zien tussen beide groepen maar had te maken met het probleem dat 

er te weinig vrouwen aan de studie hadden deelgenomen om betrouwbare 

resultaten te krijgen. Initieel was gepland om 1920 vrouwen te randomiseren 

waar het daadwerkelijk 80 vrouwen in de studie betrof. Dit had voornamelijk 

te maken met een onverwachts laag aantal vrouwen met een verkorte 

baarmoederhals.12 In hoofdstuk 4 worden de lange termijn effecten van het 

gebruik van een progesteron versus placebo bekeken (41 vs 39 vrouwen). Op 

twee jarige leeftijd ondergingen de kinderen een ontwikkelingsonderzoek 

(Bayley-III test). Van de 77 overlevende kinderen in deze TripleP studie, werden 

de Bayley-III uitkomsten van 57 kinderen (74%, 28 progesteron vs 29 placebo) 

gemeten. Er werden geen verschillen in ontwikkeling tussen de twee groepen 

gevonden wat suggereert dat progesteron gebruik in de zwangerschap geen 

schadelijke lange termijn effecten laat zien, deze resultaten geven echter geen 

zekerheid tot veiligheid van dit middel gezien de studie enkel een klein aantal 

kinderen heeft kunnen onderzoeken. 
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III Het integreren van uitkomsten uit evaluatiestudies in andere studies 

met als doel de vertaalslag van wetenschappelijk bewijs naar klinische 

besluitvorming te maken

Meta-analyse

Eerder beschreven we al de kracht van het samenbundelen van informatie uit RCTs 

in systematische reviews en meta-analyses. In hoofdstuk 5 gebruiken we deze 

methode om te kijken of lange termijn uitkomsten bij te vroeg geboren kinderen 

voorspeld kunnen worden met het uitvoeren van hersen-MRI vlak voor ontslag 

uit het ziekenhuis. De analyse keek naar alle kinderen geboren onder de 32 weken 

zwangerschapsduur of met een geboortegewicht onder de 1500gram aangezien 

dit de kinderen zijn met de grootste kans op een ontwikkelingsachterstand. Er 

zijn steeds meer suggesties dat witte stof afwijkingen in de hersenen, te zien 

middels MRI, een belangrijke voorspeller zijn voor ontwikkelingsachterstand. 

Het voorspellen van ontwikkelingsachterstand kan heel waardevol zijn omdat 

ouders zich dan beter kunnen voorbereiden op de toekomst en er eerder gekeken 

kan worden naar mogelijke ondersteuning en interventies om de ontwikkeling 

te bevorderen. Echter, indien de voorspellende waarde van een instrument laag 

is, betekent dit dat ouders onnodig ongerust worden gemaakt of juist onterecht 

gerust worden gesteld.13 In dit hoofdstuk werden alle studies die keken naar MRI 

en lange termijn ontwikkeling, systematische geïdentificeerd, beoordeeld op de 

kwaliteit en de data samengevoegd in een meta-analyse. In totaal werden er 

20 studies geïdentificeerd. De resultaten toonden dat enkel MRI matig in staat 

is om cerebrale parese te voorspellen. De sensitiviteit (detectie van de zieken) 

en specificiteit (identificeren van de niet-zieke) was 51% en 93%. MRI was nog 

minder in staat om andere ontwikkelingsachterstanden (in gedrag, motoriek en 

cognitie) te voorspellen. We concluderen in deze studie dat het routinematig 

uitvoeren van MRI (nog) niet geschikt is in de klinische praktijk. Echter, de 

uitvoering van MRI in onderzoekverband kan mogelijk in de toekomst meer 

zicht geven op de meerwaarde van deze techniek met als doel de ontwikkeling 

van kinderen te voorspellen. 

Kosten-effectiviteitsanalyse

Een andere methode die kan helpen om informatie uit evaluatieonderzoek te 

vertalen naar de klinische praktijk, is middels kosten-effectiviteitsanalyses (KEA). 

Een KEA weegt de informatie over kosten en effecten van twee of meerdere 
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interventies tegen elkaar af, met als doel te onderzoeken of de effecten van een 

interventie de gemaakte kosten ‘waard’ zijn.14 In hoofdstuk 6 werd de informatie 

van een meta-analyse gebruikt om te kunnen vaststellen of de effectiviteit 

van een speciale techniek van foetale bewaking (STAN) meerwaarde heeft 

ten opzichte van de conventionele techniek van foetale bewaking (CTG). De 

kosten voor moeder en kind op de lange termijn werden in een model verwerkt, 

waarbij een indruk werd verkregen over de korte- en lange termijn effecten 

en de kosten voor zowel moeder als kind. De resultaten lieten zien dat STAN 

een investering vraagt van € 14 509 per bevalling om 1 kind met metabole 

acidose* te voorkomen. Een extra investering van € 2602 per bevalling is nodig 

om een vaginale kunstverlossing bij de vrouw te voorkomen ten gunste van 

een vaginale bevalling (met gelijk aantal keizersnedes). We concluderen dat 

STAN een kost-effectieve strategie kan zijn in vergelijking met CTG in foetale 

bewaking. (Metabole acidose: dit is de meting van een lage pH in het navelstreng 

bloed van de baby vlak na de geboorte, welke in 0.5 tot 9% van de gevallen kan 

betekenen dat een kindje cerebrale parese ontwikkelt op latere leeftijd). 

Budget impact analyse

Ten slotte kan de uitvoering van een budget impact analyse inzicht geven in 

de mogelijke voordelen van het implementeren van evaluatieonderzoek. Het 

probleem dat evaluatieonderzoek de vertaalslag naar de klinische praktijk 

mist heeft zowel consequenties voor de patiënt als voor de maatschappij 

en zorgkosten. De patiënt zal namelijk minder gezondheidswinst ervaren 

doordat in de kliniek niet de meest effectieve interventie wordt toegepast. De 

maatschappij zal het merken aan de toename van zorgkosten doordat er onnodig 

geld wordt uitgegeven aan ineffectieve interventies. Dat het implementeren 

inderdaad grote potentiële gezondheidswinst en kostenbesparingen met zich 

meebrengt, laten we zien in hoofdstuk 7.  Hierin worden acht evaluatiestudies 

in de obstetrie meegenomen. De resultaten lieten zien dat door implementatie 

van drie studies de gezondheid verbeterde voor (1) vrouwen met een hoge 

bloeddruk in de zwangerschap en milde zwangerschapsvergiftiging, (2) 

vrouwen die een inleiding ondergaan en (3) vrouwen die foetale registratie 

ondergingen tijdens de bevalling. De de-implementatie van niet-effectieve 

interventies als (4) verlengde tocolyse, (5) het gebruik van intra-uteriene druk 

katheters tijdens de bevalling, (6) progesteron bij tweelingzwangerschappen, 

(7) het direct inleiden na te vroeg gebroken vliezen, (8) het direct inleiden 
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bij intra-uteriene groei restrictie, zorgde voor reductie van  zorgkosten. De 

potentiële reductie in kosten werd geschat op €9,6 miljoen per jaar, waarbij 

er eenmalig €3,1 miljoen geïnvesteerd is om deze acht evaluatiestudies uit te 

voeren. We concluderen dat het uitvoeren van evaluatiestudies de investering 

meer dan 3x terugverdient in het eerste jaar. 

ALGEMENE DISCUSSIE 

Als een vrouw geconfronteerd wordt met een complicatie tijdens haar 

zwangerschap of bevalling (zoals vroeggeboorte, foetale nood tijdens de 

bevalling of hoge bloeddruk) is het de uitdaging voor de zorgverlener een 

oplossing te vinden die de uitkomsten voor de moeder en het kind te verbeteren. 

Een goed opgestelde onderzoeksvraag is het begin van een gerandomiseerde 

evaluatiestudie (RCT). Meerdere RCTs samen in een systematische review 

en meta-analyse hebben de capaciteit om richting te geven aan klinische 

besluitvorming. Echter, momenteel is het evaluatieonderzoek niet geheel 

efficiënt en kan er gewerkt worden aan verbetering in de uitkomstmaten die 

gebruikt worden, het meer structureel meten van lange termijn uitkomsten en 

het integreren van uitkomsten in ander type studies om zo de vertaalslag van 

wetenschappelijke kennis te maken naar de klinische praktijk. Indien we hierin 

slagen, en dus hierdoor evaluatiestudies beter weten te implementeren, zijn de 

te verwachten gezondheidswinst én kostenbesparing groot. 
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Allereerst Maarten Vink. Je interesse in economische analyses bracht ons 

samen. Cuny Cuijpers, Elise Bleker, Margot Vinke en Noor Simons. Jullie waren 

het follow-up team. De verzameling en invoering van de data hebben jullie heel 

gedreven en nauwkeurig gedaan. Het bij elkaar controleren van de data werkte 

goed en jullie hebben een belangrijke basis gelegd van twee mooie artikelen.

Lieve mede-onderzoekers van het AMC en overige werknemers van de 

afdeling Verloskunde & Gynaecologie in het AMC. Veel dank voor alle steun. 

Op de kamer met Irma, Rosa, Gert, Joost, Fred, Raissa en later Bouchra, Laura, 

Chantal, Maud en Iris. Het was ontzettend waardevol om met elkaar te sparren. 

En ook te ontspannen, zoals met de boottochten van Bart en het bezoek aan 

congressen met oa NY-ladies Brenda, Sabine en Larissa, Boston-crew Parvin en 

Katrien en fantastische Argentinië maatje Babette. Katrien: de Spss uitleggen 

op de fiets naar het station zijn de beste tutorials! Parvin, Brenda en Floortje, 

gaaf dat we samen zo lekker kunnen brainstormen over onderzoek! En bedankt 

Floortje voor je kritische blik in het laatste uur. Anneloes: het opzetten van 

GONet begon bij jou. Mirjam: altijd gezellig met een bakkie koffie. Dank voor 

jullie vriendschap!

Sjaak Wijma, Veronique van Dooren, Sjoert Repping, Teus van Barneveld en 

Maya Kruijt. Het consortium verbonden met de NVOG en het kennisinstituut. 

Ik vond het fantastisch om gezamenlijk aan hetzelfde doel te werken in de 

transitie van consortium, naar consortium 2.0 waarbij ook het prioriteren van 

onderzoek naar voren kwam. Geweldig om daar deel van te zijn geweest.

Alle gynaecologen, arts-assistenten, verloskundigen en verpleegkundigen van 

het Kennemer Gasthuis, thans Spaarne Gasthuis. De basis van en het plezier in 

het vak heb ik bij jullie mogen ervaren. Veel dank voor de kennis en kunde die 

jullie me overbrachten! 

Mijn collega’s in het OLVG-Oost. Wat fijn om bij jullie de opleiding te mogen 

starten. Ik voel me helemaal thuis in een kliniek waarin wetenschap en praktijk 

dicht naast elkaar staan, met de patiënt bovenaan. Dank voor het prettige 

leerklimaat en de steun bij de laatste loodjes van dit proefschrift! 
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Mijn paranimfen, wat �jn dat jullie naast mij staan tijdens de verdediging. Laura, 
al kennen we elkaar al sinds de basisschool, de diepe vriendschap is ontstaan 
op de middelbare school en de eerste ‘wereldreizen’ die we samen maakten 
als 15 jarigen. We bewandelen ieder onze eigen weg, en toch ook weer een 
vergelijkbare weg, waarbij ik enorm veel bewondering heb voor je energie 
en doorzettingsvermogen om te vinden wat nou echt bij je past. Iris, samen 
met bolle buik en hoge hakken door het AMC. Beiden in een zucht bevallen 
en de uitdaging van een core outcome set project aangegaan. Je bent mijn 
onderzoeksmaatje en ik brainstorm heel graag met je over de diepere statistiek 
en syntaxen. De chill-momenten met de kleine mannen zijn ook erg waardevol. 

Willemien Spook: je kunst is inspirerend. Veel dank voor de prachtige illustratie 
die je hebt gemaakt naar aanleiding van dit proefschrift. Het geeft een mooie 
en blijvende herinnering aan dit werk.

Lieve vrienden, schoonfamilie en familie. Dank voor jullie steun en begrip. Het 
was zonder jullie niet gelukt. Jullie zijn met teveel om iedereen op te noemen 
maar de gezellige momenten samen en daardoor het ontspannen gaf de 
optimale balans tegenover de uren achter de computer. 

Wel wil ik in het bijzonder nog mijn Opa en Oma, Wim en Els, bedanken voor 
jullie liefde en steun. De reis die we samen maakten rond jullie 80ste levensjaar 
naar Bolivia is het grootste cadeau dat je een kleinkind kan geven. Paul, 
Suzanne, Onne, Teun en Josephine, wat gaan jullie het gaaf hebben in Nieuw 
Zeeland. In gedachten reis ik tijdens de promotie met jullie mee. Marly and 
Ivan, this book contains a di�erent kind of research than your �eld. But I hope 
you enjoy reading it. Theo, Maritza, Laura, Melissa, Matheo. Aunque lejos de 
distancia, siempre cerca en el corazon. Que maravillosa visita de ustedes en 
2013 y espero verles pronto en el futuro. Paul, Be, Willem, Elselien, Rianne en 
Jans. Ik bof met zo’n schoonfamilie als jullie. Be: veel dank voor je hulp bij het 
meelezen.

Jochum en Marleen. Wat fantastisch dat we zo lekker kunnen chillen samen. 
Marleen: Mees is helemaal gek op je, en bedankt voor je steun zo nu en dan. 
Al kan ik Jochum maar niet overtuigen dat gynaecologie het leukste vak is dat 
er bestaat, ik zal toch moeten accepteren dat hij meer naar de neurologie kant 
neigt. You’re in the �ow, bro!
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Lieve Katrien, vanaf het begin las je met me mee. Je hebt me de systematiek 

in wetenschappelijk schrijven helpen ontwikkelen. Veel dank voor je kritische 

blik. In de latere stukken wat minder betrokken, maar niet minder aanwezig in 

steun. Je bent de liefste moeder en ik heb veel bewondering voor hoe je mij 

hebt gesteund in de weg die ik graag wilde bewandelen. Dick, dank dat je bij 

onze familie bent gekomen!

Lieve Jan, er zijn niet genoeg woorden om mijn waardering voor je liefde en 

steun te uiten. Zonder jou geen proefschrift. Dit proefwerk is daarom ook aan 

jou opgedragen. Het zal nooit gelijk staan aan je geduld en ondersteuning in 

periodes waarin ik dat nodig had. We voelen elkaar feilloos aan, en al zijn we in 

karakter soms twee tegenpolen, we kunnen tegelijkertijd bloeien door elkaars 

energie en kwaliteiten. Met ons lieve zoontje Mees blijven we de wereld samen 

ontdekken en hebben we zelfs gedrieën aan tafel gezeten in San Diego met 6 

professoren in de obstetrie uit verschillende landen. Je weet dat ik een zwak 

heb voor onderzoek, dus dat ik graag door ga met onderzoek na deze PhD 

schrikt je gelukkig niet af. Ik geniet van al onze momenten samen. Het tot rust 

komen bij elkaar maar ook onze gezamenlijke nieuwsgierigheid naar andere 

plekken in de wereld. Ik wil nog ontelbare momenten samen met jou delen.
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