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Bijj een proefschrift met zo'n lange geschiedenis en dat zoveel verschillende onderwer-
penn omvat is het duidelijk dat dit alleen tot stand kon komen dankzij de inzet en 
enthousiasmee van velen. 

Allereerstt willen wij onze grote dank uitspreken aan alle zwangeren die bereid waren 
deell te nemen aan de het gerandomiseerde onderzoek naar antenatale foetale monito-
ringring bij zwangerschappen met een verhoogd risico. Tevens zijn wij de hoog- en laagri-
sicoo zwangeren die aan het preferentieonderzoek hebben deelgenomen zeer erkente-
lijkk voor hun deelname. Zonder hen was er geen onderzoek en geen proefschrift 
mogelijkk geweest. 

Zonderr de gemotiveerde en enthousiaste inzet van verloskundigen hadden het geran-
domiseerdee onderzoek en het preferentieonderzoek evenmin kunnen plaatsvinden. 
Audryy Babel, Wilma van Keijsteren, Marianne Verwoerd, Atty Mulder, Ingrid Smit, Titia 
dee Voogt, Guyonne van der Zee, Anita van Dam, Nelly Kurver, Connie Scheele, Annemiek 
Smits,, Petra Weij, Nelleke Ketel, Anja Rietveld, Lia van Wensveen, Nel van Wensveen, 
Geralienn de Groot, Marjolijn van Kasteel en Jenneke Luten. Jullie strijd voor betere hono-
reringg en behoud van kwaliteit van zorg in de eerstelijns verloskundige zorg kan op onze 
steunn rekenen. 

Hooggeleerdee Bleker, beste Otto. Dank voor je onuitputtelijke optimisme en vertrou-
wenn in ons promovendi-in-deeltijd. Je scherpe blik, je vermogen om, al improviserend, 
ingewikkeldee zaken tot hun essentie terug te brengen en in perspectief te plaatsen, de 
snelheidd waarmee je ons van commentaar voorzag (Otto "on-line") hebben onze 
samenwerkingg tot een waar genoegen gemaakt. 

Hooggeleerdee Bossuyt, beste Patrick. Eerst klinisch-epidemioloog/besliskundige, nu 
lieverr methodoloog. Ongeacht of het klinisch-wetenschappelijk onderzoek betrof, 
besliskunde,, waarderingsonderzoek, technology assessment of biostatistiek; je 
scherpzinnige,, maar toch altijd praktische methodologische begeleiding van onder 
anderee thuiszorg-i en later van het preferentieonderzoek hebben in belangrijke mate 
dee voedingsbodem voor dit proefschrift gelegd. Wij zijn je hier bijzonder dankbaar voor. 

Hooggeleerdee Bonsel, beste Gouke. Jij kwam bij de KEB toen thuiszorg-i al feitelijk 
afgelopenn was. Het was jouw idee om 'iets met proces utiliteiten' te gaan doen. Dank 
voorr de levendige en verhelderende discussies (en natuurlijk je rode pennetje)! Je 
gepassioneerdee en energieke inzet om wat erin zit ook werkelijk boven te krijgen en je 
vermogenn om te scheppen, heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de breedte én 
kwaliteitt van dit proefschrift. 

Zeergeleerdee Zondervan, beste Hans. Als projektleider van thuiszorg-i en actief lid van 
dee voormalige Werkgroep Klinische Epidemiologie ('mijn bijbeltje') zag jij wel iets in de 
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samenwerkingg tussen een econoom en arts-onderzoeker. Je hebt zeker gelijk gekregen! 
Vanaff het prille begin heb je je 'thuiszorgkluppie' enthousiast begeleid bij het uitden-
ken,, opzetten, uitvoeren en evalueren van het onderzoek. 

Hooggeleerdee leden van de promotiecommissies, Prof. dr. LJ.Gunning-Schepers, Prof. 
dr.. RJ. de Haan, Prof. dr. J.C.J.M. de Haes, Prof. dr. F.F.H. Rutten, Prof. dr. E. Schade, Prof. 
dr.. C Spreeuwenberg en Prof. dr. G.H AVisser. Wij zijn u erkentelijk dat u zitting heeft 
willenn nemen in de promotiecommissies. 

Bestee Marianne Ris en Ton Deerenberg, zonder jullie zou er geen echt 'thuiszorgklup-
pie'' zijn geweest. Met jullie als verloskundige onderzoekers was de kwaliteit van de ver-
loskundigee zorg bij de zwangeren thuis gewaarborgd. Dank voor jullie enthousiaste 
inzet. . 

Zeergeleerdee Smolders, beste Hetty, neurologisch onderzoek van de pasgeborene is in 
jouww handen een ware ontmoeting tussen kind en onderzoeker. We danken je voor het 
participerenn in de inter-beoordelaars studie van de neurologische optimaliteitsscore. 

Dee stafartsen en arts-assistenten van de Vrouwenkliniek van het AMC danken wij voor 
hunn inzet om zwangeren te includeren in het onderzoek. Zonder jullie vertrouwen in 
thuismonitoringg was het onderzoek nooit iets geworden. De verpleegkundigen van de 
afdelingg Verloskunde willen wij bedanken voor de verleende zorg en steun aan de 
zwangerenn die waren opgenomen. 

Zeergeleerdee Wijker, beste Wouter. Als medisch psycholoog heb je ons ingewijd in het 
kwaliteitt van leven- en vragenlijstonderzoek. Je begeleiding is onmisbaar geweest bij de 
evaluatiee van de onderzoeksresultaten. Dank voor je collegialiteit en je altijd open deur 
inn de hoek van J4. 

Zeergeleerdee Knuist, beste Marianne, beste Marian van Huis, beste Lydia Stolwijk. Dank 
voorr jullie steun, het warme hart dat jullie het thuiszorgprojekt steeds hebben toege-
dragenn en voor jullie adviezen bij het preferentieonderzoek. Lydia, dank voor je hulp bij 
dee uitvoering van het preferentieonderzoek. Thuiszorg-i is nu echt afgelopen, wij dra-
genn nu de 'thuiszorg'-fakkel definitief aan jou over. Uiteraard blijven we contact houden 
overr het verloop van thuiszorg-2! 

Bestee Ferry van der Linden. Dat de opmaak van een proefschrift niet alleen een kunde 
maarr ook een kunst is, heb jij ons duidelijk gemaakt. Ondanks de tijdsdruk wist je met 
enthousiasmee een manuscript van platte tekst op professionele wijze in een artistiek 
verantwoordd jasje te gieten. 



Wilma a 

Robb Krenning en Gerard Wennink, mijn liefde voor het vak gynaecologie is ontloken tij-
denss mijn AGNIOtijd. We will meet again! 

Dee collega's van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda dank ik voor hun betrokkenheid 
enn welgemeende steun. Vanaf nu staat de opleiding gynaecologie niet meer op een 
gedeeldee tweede plaats. 

Familiee en vrienden dank ik voor hun enthousiasme en geduld tijdens deze lange rit. 
Alettaa Boterblom en Wilma Schouten bedankt dat jullie mijn paranymfen willen zijn. We 
zullenn er een mooi feest van maken. 

Lievee mama, dank voor je allesoverwinnende optimistische karakter. Bij jou is het een 
goedd en gezellig thuiskomen. Natuurlijk zou papa trots zijn geweest. 

Lievee Pieter, samen met Anke en Bastiaan deel jij de eerste plaats! 

Erwin n 

Hooggeleerdenn Van der Maas, Habbema en Mackenbach, beste Paul, Dik en Johan. Dat 
ditt proefschrift uiteindelijk toch gerealiseerd kon worden is te danken aan jullie bereid-
heidd om binnen mijn aanstelling tijd voor dit werk te reserveren. Ik hoop de methoden 
uitt dit proefschrift ook te kunnen toepassen in iMGZ-onderzoek. 

Bestee collega's van de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, dank voor de 
grotee collegialiteit, samenwerking en bovenal de gezellige sfeer op B2 en J2. Dankzij jul-
liee was er altijd weer iets nieuws te leren ofte beleven. Hooggeleerden Van der Helm, 
Tijssen,, Bossuyt en De Haan, beste Hajo, Jan, Patrick en Rob, ik dank jullie voor het 
inspirerendee onderzoeksklimaat en de vrijheid diee jullie mij en de andere onderzoekers 
hebbenn geboden om zich wetenschappelijk, in welke richting dan ook, te ontwikkelen. 
Zonderr de anderen tekort te willen doen wil ik in bijzonder de TA-leden van 'het eerste 
uur'' bedanken. Ben Willem, Corianne, José en Lieke, het was werkelijk fantastisch om 
mett jullie samen te werken; hopelijk heeft het ook nog ergens toe geleid! Chris, Elly, 
Carolinee en nu Marcel en Brent, jullie hebben het TA-overleg op een uitstekende manier 
voortgezett en uitgebreid. Ik hoop dat we elkaar ook in de toekomst blijven zien. Caro-
line,, Hans, Corianne, Gré en Noor, de afgelopen jaren vormden jullie mijn navelstreng 
mett de KEB. Dank voor jullie collegaliteit (en van tijd tot tijd jullie bureaus!) 

Zeergeleerdee Heisterkamp, beste Siem. Dat complexe statistische technieken soms 
onverwachtt wel en soms onverwacht niet nodig zijn, heb jij laten zien bij de analyses 
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vann de Hoofdstukken 9 en 10. Ik dank je voor je hulp, het was een genoegen om met je 
samenn te werken. 

Paa en ma Birnie, van jongs af aan hebben jullie leren aangemoedigd. Dank ook voor de 
steunn en de makan2 als het tegenzat. Pa en ma De Gelder, ook jullie bedankt voor alle 
steunn 'op de achtergrond'. Jacqueline, Laurens en Eline, dat 'jaartje extra' om te kunnen 
promoverenn zijn er toch nog 'twee-en-een-half' geworden. Dank voor jullie eindeloze 
geduldd en al het overige. Hopelijk is er nu meer tijd om samen leuke dingen te doen! 




