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DANKWOORD

Bij een grootschalige studie zoals de OPZI-studie zijn vele, vele mensen betrokken.
Het risico is dan ook aanwezig dat ik in dit dankwoord iemand vergeet. Daarom:
iedereen die op wat voor manier ook heeft meegeholpen, ook wie in dit dankwoord 
niet genoemd wordt, heel hartelijk bedankt! Zonder jullie was het nooit gelukt!  
In het bijzonder wil ik noemen:

De duizenden zwangeren/ moeders die hun gegevens ter beschikking hebben 
gesteld, vragenlijsten hebben ingevuld, telefonisch vele vragen hebben
beantwoord en er mede voor gezorgd hebben dat navelstrengbloed werd 
afgenomen en opgestuurd en dat alle vragenlijsten werden ingevuld.

De honderden verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en kinderartsen 
die vrouwen hebben geїncludeerd, vragenlijsten ingevuld, navelstrengbloed 
afgenomen en opgestuurd, icterus hebben enzovoorts. Een aantal van jullie heeft
ook voorafgaand aan de studie hierover meegedacht en nuttige tips gegeven. 
Namens jullie allen zal Hanneke Wijma als paranimf aanwezig zijn bij mijn 
promotie.

De tientallen laboratoria die altijd bereid waren gegevens voor de studie na te
zoeken en deze gegevens steeds snel en met grote precisie aanleverden. Enkele
lab’s wil ik met name noemen:
- Het laboratorium klinische chemie van het AMC. Voorafgaand aan de studie

werd hier in samenwerking met Yvonne Hensgens een studie uitgevoerd naar 
de bepaling van hematologische parameters in navelstrengbloed. Vervolgens
zijn tijdens de studie alle hematologische bepalingen in navelstrengbloed 
hier verricht.

- Het BIBO in Groningen (hoofd Corinne Hazenberg), dat alle cases uit Noord-
Nederland heeft geїdentificeerd en aangemeld en de vele gegevens die in de fi
loop van de studie nodig bleken, altijd binnen korte tijd aanleverde.

- En natuurlijk het ‘lab van Marijke (Overbeeke)’, ofwel het lab erytro-
cytenserologie. Jullie waren allemaal zeer betrokken bij de studie: bij het
identificeren en aanmelden van cases, het nazoeken van allerlei gegevens fi
die we - bij nader inzien - toch ook nog graag wilden hebben, het draaien 
van query’s, verzenden van talloze materialen, het opzoeken van statussen, 
het verrichten van de serologische bepalingen in navelstrengbloed, DNA-
typeringen van kinderen, en zelfs bij de vertaling van onze folder in het 
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Arabisch. Maar vooral kon ik, als ‘leek’ altijd bij jullie terecht voor uitleg over 
van alles en nog wat. Allemaal reuze bedankt. Namens jullie allemaal zal 
Claudia Folman, hoofd van het erylab, paranimf zijn op 14 januari.

Alle andere afdelingen van Sanquin die behulpzaam waren bij de studie, zoals:
Immunohematologie Experimenteel, waar ik als epidemiologisch onderzoeker 
maar moeilijk mee kon praten over jullie research, maar iets heb ik er toch wel
van opgestoken. Bij het secretariaat kon ik altijd terecht voor hulp op allerlei 
gebied. Ook het secretariaat van de Divisie Diagnostiek heeft veel werk voor 
OPZI verzet. De UDC kreeg te maken met OPZI in de vorm van vele - soms vieze -
buisjes navelstrengbloed, die opgestuurd werden. De postkamer heeft overuren 
gedraaid door alle vragenlijsten die verstuurd werden. En zelfs van de afdeling 
Vaderschapsonderzoek kregen we ondersteuning in de vorm van afnamemateriaal 
voor DNA bij pasgeborenen.

De andere partner in de studie, het AMC. Met velen hebben we vragen die rezen 
tijdens de studie, besproken. Ook kregen we hulp bij het vertalen van onze
materialen in het Engels en het Turks. Medewerkers van de afdeling Klinische 
Epidemiologie en Biostatistiek gaven waardevolle adviezen met als belangrijkste 
bijdrage de via Internet toegankelijke OPZI-database, onmisbaar bij een studie 
vanuit meerdere locaties. De repro-afdeling heeft veel drukwerk geleverd. 

Het LUMC heeft ons gastvrij ontvangen en ons in de gelegenheid gesteld met 
eigen ogen te zien hoe de monitoring en behandeling van zwangeren met ernstige 
zwangerschaps-immunisatie in z’n werk gaat. Ook konden we altijd terecht met
vragen. Vele gegevens over de ernstige cases binnen de studie werden zorgvuldig
nagezocht door Jennie Verdoes. 

Gedurende de gehele studie heeft het Onderzoeksplatform Pre- en Postnatale
Screening namens alle betrokken beroepsgroepen constructief meegedacht en
oplossingen aangedragen voor allerlei problemen. Twee personen wil ik in het 
bijzonder noemen. Kitty van der Ploeg (TNO PG) heeft ons wegwijs gemaakt in het 
veld van de vele betrokkenen bij het screeningsproces. Maurice Wouters stelde ons 
in de gelegenheid in het VU Medisch Centrum gegevens te verzamelen over de 
resultaten van de IEA-screening rond de baring. Veel werk is daarbij verricht door 
Nel Som, die alle positieve screeningen heeft nagezocht in de labadministratie. 

Songül Sabur en Nemma Koelewijn-Hafez vertaalden voorlichtingsmaterialen in 
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het Turks en in het Arabisch.

Vele studenten (geneeskunde, verloskunde en medische informatiekunde)
hebben aan deelstudies gewerkt.. Hester van der Kroon voerde de studie naar
parameters in navelstrengbloed uit, waarmee Hanneke al eerder een begin had
gemaakt. Voor deze studie is navelstrengbloed verzameld in het AMC (Prof Dr. 
J. van der Post) en het OLVG (Dr. D. Bekedam). Mariët Braamskamp deed een
deelstudie onder vrouwen met anti-E, een onderdeel van de studie dat nog een
vervolg verdient. Renske Smit en Sarah Saraiva-Duivenvoorden werkten aan de
coverage validation studie. Renske voerde daarnaast ook nog de studie in het
VU Medisch Centrum uit ėn zij enquêteerde gynaecologen en verloskundigen 
telefonisch en schriftelijk over hun mening over de IEA-screening. Mariska Vonk 
en Femke Winia verzamelden gegevens over vrouwen met D-antistoffen. Ook ffff
Linda Veenstra participeerde in dit gedeelte van de studie. Kamil Bilgin deed de 
deelstudie naar de voorspellende waarde van labtesten, beschreven in hoofdstuk 
4. Linda Meulemans en Anouk van Stam voerden de pilot uit van de vragenlijsten
voor het onderzoek beschreven in hoofdstuk 5. Allemaal heel hartelijk bedankt.

Het meeste werk werd verzet binnen het OPZI-team. Rina Siemons en Ilona van 
der Poll-Laprė: jullie inzet voor de dataverzameling en -invoer ėn jullie ideeën
voor verbetering van het proces waren van onschatbare waarde. Het bleef altijd
gezellig, ook al waren de werkomstandigheden niet altijd optimaal met z’n drieën
(en soms meer……) in een warm hok met voor Ilona alleen een klein tafeltje. 

Tanja, als postdoc had je het eigenlijk wel gehad met de dataverzameling. 
Desondanks heb je, zeker in het eerste jaar, nog heel veel data verzameld, waarvoor 
je zelfs naar het hoge Noorden moest afreizen. Je bleek heel goed in het maken 
van een prachtige lay-out voor CRF’s en andere materialen. Maar vooral heb ik 
veel van je geleerd over het schrijven van een SPSS-syntax en kon ik bij jou altijd 
terecht voor vragen over analyses. Ik ben er dan ook trots op dat jij één van mijn
copromotoren bent.

Masja, je was een zeer toegankelijke en betrokken projectleider. Daarnaast ben 
je ook nog eens een goede ‘peoples manager’ en een goed wetenschapper. Wat /
wie had ik me nog beter kunnen wensen als copromotor?

Gouke, altijd vol met nieuwe, vaak goede ideeën; over OPZI, maar ook over heel
veel andere zaken. Is er wel een onderwerp dat niet aan de orde is geweest
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gedurende de OPZI-jaren? Jouw agenda is zo overvol, dat het vaak moeite kostte
om tijd voor OPZI te vinden, maar als dat gelukt was, was jouw inbreng altijd
waardevol en to-the-point.

Ellen, jij weet altijd weer nieuwe vragen te verzinnen, waardoor één mailtje al 
gauw een hele serie mails wordt. Intussen ben je dan ook een halve epidemioloog 
geworden, want je wilt altijd van alles het naadje van de kous weten. Voortvarend 
heb je de laatste maanden het proces bewaakt, knopen doorgehakt en je
zondagen besteed aan mijn proefschrift. Mede daardoor is dit project dan nu
toch echt afgerond. En nu je professor bent, ben je ook mijn eerste promotor.

Hanneke, heel bijzonder dat jij straks naast me staat als paranimf; als eerstelijner
die de meeste OPZI-cases aanleverde, als collega-verloskundige, maar vooral als
goede vriendin in goede en slechte tijden. Wie had dat kunnen denken toen we in 
1972 als verlegen ‘meisjes uit de provincie’ in de Camperstraat begonnen? 

Claudia, met plezier denk ik terug aan de periode dat we samen een kamer
deelden. 
Het was heel bijzonder om 5 jaar lang in het labwereldje te verkeren en te leren
dat er meer is dan verloskunde. Ik weet nog maar een heel klein beetje van de 
erytrocytenserologie. Als er daarover moeilijke vragen komen op 14 januari, weet
ik bij wie ik terecht kan…..

Tenslotte het thuisfront. Hadden jullie te leiden onder mijn promotietraject? Ik 
denk het eigenlijk niet. Dat is het voordeel van promoveren op latere leeftijd, 
als de meeste kinderen het huis al uit zijn. Liesbeth, Marleen en Amanuel, jullie 
leefden op afstand mee, maar hadden geen last van een bezige moeder. Tijdens 
mijn promotietraject zijn jullie alle drie afgestudeerd en aan jullie eerste baan 
begonnen. John, of je het leuk vindt of niet, jij bent nu echt wel gepromoveerd 
tot de ideale schoonzoon na het zorgvuldig corrigeren van al die lappen Engelse 
tekst. Thedy, jij liet me zien dat promoveren maar een aspect van het leven is, en 
eigenlijk niet eens het belangrijkste. Voor jou komt er ook een feest als je straks
van school af gaat !
Mamma, heel bijzonder dat jij deze mijlpaal ook nog mee kunt maken. 
Cor, jouw rol was vooral een relativerende: “Het is maar wetenschap” was een
gevleugelde uitspraak van een andere prof die je vaak aanhaalde. Daardoor
draaide mijn leven nooit alleen maar om mijn proefschrift, maar bleven we samen
en met anderen het leven vieren.
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Op een moment als dit realiseer ik me dat een goed verstand, een goede 
gezondheid, en een gelukkig leven met mijn dierbaren niet vanzelfsprekend zijn. 
Daarom zeg ik met Paulus:

Χαριν έχω τωι ένδυναμωσαντι με Χριστωι Ίησου τωι κυριωι  
‘ημων

[1 Tim 2:12, Novum Testamentum Graece]

 




