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Dankwoord d 

Bijnaa vijftien jaar na de start van dit onderzoek is het afgerond. De waarde van dit 
onderzoek,, een goede registratie van een compleet cohort zwangeren uit de eerste en 
tweedee lijn, is voor mij altijd duidelijk geweest. Het tot een goed einde brengen was wel 
eenn kwestie van stug doorzetten. Hoewel de cijfers niet echt recent meer zijn te noemen 
gevenn ze volgens mij nog steeds een goed overzicht van de werking van het Nederlands 
verloskundigg systeem. 

Hett ZAVI S bestand was de basis van de gegevens. Dit bestand is uniek in de moge-
lijkheidd de bewegingen tussen eerste, tweede en derde lij n goed weer te geven. De ma-
kerss van dit bestand, de heren de Boer en dr. van der Slikke, dank hiervoor. 

Kenn Redekop, dank voor het koppelen van de vier afzonderlijke bestanden. 
Dianee van der Borden, je bent gestart met het onderzoek, en hebt tijdig ingezien dat 

hett een zeer grote klus zou worden om tot een afronding te komen. En inderdaad het 
viell  niet mee. 

Dee 'eerste lijners' van de drie verloskundige praktijken dank voor de invoer van de 
gegevens.. Jullie hebben dit op een heel goede manier zeer serieus gedaan. Dit blijkt 
onderr andere uit de grote mate van compleetheid van de sociale gegevens. Dank aan 
dee verloskundigen: Minnesma, Scheffer, van Segelen, Somers, Derksen, Bakker, de 
Vries,, de Brouwer, Segers, van Baal, Lammes, Heilema en Heilema. 

Dankk ook aan de 'tweede lijners', de gynaecologen van der Slikke, Doornbos, 
Brouwer,, Riedijk, Pruissen, en de AGNIO's voor julli e aandeel in dit onderzoek. 

Emmyy en Loes van het secretariaat, de polikliniek assistentes, de medewerkers van 
hett archief van het Zaans Medisch Centrum en de gemeente Zaanstad, dank voor het 
opzoekenn van de vele statussen en gegevens. 

Dee beoordeling van de perinatale sterfte werd door velen verricht, maar mijn spe-
cialee dank aan Marianne Alderliesten, en dr. Smit. Zoals met alles, het is niet 
'eventjes',, je moet het wel doen. 

Noraa Meray, Anita Ravelli, en dr. Reitsma van de werkgroep Perinatale Registratie 
Nederland,, hebben de 'missende zwangeren' van het ZAVI S bestand geëvalueerd, 
daarvoorr dank. 

Mij nn collega's, de gynaecologen van het MCA, en mw. Bruggeling, dank voor de 
steunn en de tijd die ik heb gekregen om dit onderzoek af te ronden. 

Promotorenn en co-promotoren, prof. O.R Bleker, prof. G.J. Bonsel, dr. M. Pel en 
dr.. M. Eskes, dank voor julli e grote inzet, begeleiding en inbreng tijdens het onder-
zoek. . 

Mariaa veel dank vooral voor de hulp bij het vertalen in het engels. Gouke en Maria, 
specialee dank voor de hulp en steun tijdens de afrondende fase, de synthese. Martine, 
rustigee rots in de branding, het vervolgonderzoek van 'Wormerveer' is er dan toch ge-
komen. . 

Watt dichter bij huis, André van Rixel, dank voor je geduldige inbreng bij verbete-
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ringenn in de tekst. Carla Boon en Hedy Saffrie dank voor de geweldige manier waarop 
julli ee het manuscript drukklaar hebben gemaakt, heel professioneel en gedreven. 

Koos,, dank voor je begrip, steun en geduld. 
Hett zit erop, eindelijk. 
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