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Dankwoord 
 

 

Het is af! En dat voelt heel goed.  
In de loop van de jaren zijn er heel wat mensen geweest die ik heb leren kennen in 
het kader van dit onderzoek.  
 
Dit proefschrift is een initiatief van de Commissie Maternale Sterfte van de 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: Karin de Boer, Maria Pel, 
Jos van Roosmalen, Nico Schuitemaker, Eric Steegers, Guus Vermeulen en Willy 
Visser. Job Santema introduceerde mij in de commissie, en ik heb me meteen 
vanaf het begin welkom gevoeld. Jullie vertrouwen in mij is voor mij belangrijk 
geweest. Jullie rol in dit proefschrift is cruciaal! 
 
Met mijn (co-)promotoren is het contact heel goed geweest, ook op persoonlijk 
vlak, en dat heb ik als zeer bijzonder ervaren. 
Professor van Roosmalen, beste Jos: als voorzitter van de commissie, en later 
officieel als promotor. Ik heb goede herinneringen aan de reizen naar Schotland, 
Engeland, Kuala Lumpur en Kaapstad. Als test van ons doorzettingsvermogen vroeg 
je je af of je promovendi de top van de heuvel zouden halen in Edinburgh… Die 
hebben we niet bereikt (‘because it was rain instead of drizzle’), maar het boekje 
is wel af! 
Professor Steegers, beste Eric, je rust en wetenschappelijke inzichten zijn 
inspirerend. Altijd als ik weer iets gehaast af wilde maken, wist je mij doen inzien 
dat het beter goed dan snel kan! 
Dr. Schuitemaker, beste Nico, een betere copromotor kan ik mij niet wensen! Ik 
heb veel geleerd van mijn voorganger in de confidential enquiry. Ons contact is erg 
goed, zowel in het kader van de commissie als daarbuiten.  
En het werk vanuit de commissie is hiermee niet af… dus ik hoop dat de chemie zo 
gezellig en productief blijft (zie onze lijst met publicaties)! 
 
Job, ik kan je niet zeggen hoe verdrietig ik het vind dat je er niet bij bent vandaag. 
Dit onderzoek en mijn lidmaatschap bij de commissie maternale sterfte heb ik aan 
jou te danken, en ik had het eindresultaat graag met je op de dansvloer gevierd. 
Onze kleine tradities houd ik vast, elke keer als ik naar Utrecht reis.  
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Ook de externe commissie bij het hoofdstuk over de kwaliteit van zorg bij vrouwen 
die overleden aan hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap bedankt: Kitty 
Bloemenkamp, Jan-Willem Briët, Jan Lind, Mariëlle van Pampus, Hanneke de Vries 
en Joost Zwart. Het zorgvuldig analyseren van deze casus heeft veel tijd gekost: 
hartelijk dank daarvoor.  
 
Dit proefschrift was ook niet ontstaan zonder de vrijwillige melding van de 
betrokken gynaecologen en verloskundigen van de casus aan de Commissie 
Maternale Sterfte. Dank voor jullie openhartigheid.  
 
Professor de Vries, Professor Widdershoven, Dr. De Jonge en Dr. Zeeman; beste 
Hanneke, Ank en Gerda, bedankt dat jullie de leescommissie wilden vormen. 
Gerda, je devies ‘choose your battle’ gebruik ik nog vaak! 
 
Het vergelijken van de data van de commissie maternale sterfte met de data van 
het CBS was niet mogelijk geweest zonder de hulp van medisch ambtenaren bij het 
CBS, Ingeborg Deerenberg en Gwen de Jong.  
 
Er zijn verschillende mensen die aan een deel van de hoofdstukken hebben 
bijgedragen. In het bijzonder Layla de Jonge, Marlies van Wolfswinkel, Hannah 
Kramer, Claire la Chapelle en Esther Hink, maar natuurlijk alle mede-auteurs 
hartelijk dank voor de snelle revisies, geduchte commentaren, stimulering en 
goede adviezen. Ik hoop dat onze samenwerking zo vruchtbaar blijft! 
 
Maatschap Zwolse Vrouwenartsen, beste Bas, Ben, Gerald, Hans, Harm, Henk, 
Hugo, Jan, Jeroen, Jim, Mieke en Walter. Ik ben in korte tijd de tweede die 
promoveert binnen de maatschap, wat wel iets over het karakter van de maatschap 
zegt. De manier waarop ik ben opgenomen in de maatschap is erg plezierig, en ik 
verbaas me nog steeds over de inzet en inspiratie van iedereen, om elke dag weer 
gespecialiseerde zorg te leveren. Het staat nooit stil! Ik sta aan het begin van een 
hele mooie tijd in Zwolle!  
Anton, Katja en Marjolein, dapper dat jullie mij alles bij willen brengen op het 
gebied van de fertiliteit. Bedankt voor jullie eindeloze geduld!  
Secretaresses en verpleging, verloskundigen en ok-assistenten, dank voor alle hulp, 
(bijna) elke dag met een glimlach!  
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Opleidingsmaatjes in Leeuwarden, Groningen en Zwolle: bedankt voor de 
jarenlange samenwerking en de interesse van sommigen voor mijn proefschrift. 
Marie-José, Maaike, Luc en Marinus: ik mis de avondjes wel! De assistentengroep 
uit Zwolle, jullie zijn een erg enthousiaste club en zijn heerlijk om mee te werken 
(ook nu ik jullie baas ben...!), houd dat vast! 
 
Thea Schenk, wat goed dat je zo snel tot hulp kon zijn bij het opmaken van de 
tekst. Ik hoop niet dat ik je te erg tot wanhoop heb gedreven.  
De voorkant van het boekje is een foto van kunstenaar en performer Jan Steen. 
Zijn beelden, maar ook zijn vriendelijkheid, zijn een inspiratie en ik ben hem 
dankbaar dat ik deze afbeelding mocht gebruiken!  
 
Lieve Gardisten, ik vind het geweldig dat we nog steeds weekendjes weg plannen, 
ondanks onze drukke leventjes als (bijna, precies of ruim) dertigers. Wat een 
dilemma, maar ik ben er trots op wat we allemaal toch maar bereikt hebben! In 
het bijzonder Roger bedankt, voor je hulp bij teksten en persbericht.  
En natuurlijk al mijn vrienden bedankt voor de steun en afleiding tijdens de jaren 
van mijn proefschrift! Remment en Huub, dank. 
  
Paranimf word je natuurlijk niet zomaar! Margot en Jeroen, geweldig dat jullie 
naast mij willen staan op deze bijzondere dag. Margot, je analyserende en 
relativerende vermogen zijn goud waard. Ik vind het erg gezellig dat we in Zwolle 
zijn neergestreken, wat het hebben van contact met jou en Wouter veel 
makkelijker maakt! 
 
Pap en Anna, mam, Simone, Erik en Marjan, Cees en Lianne, Herman en Saskia, 
Gezien en Alexander, Peter, Rob en Gerda, Richard en Trudy; het is bijzonder om 
te merken dat we, al ouder wordend, steeds meer van elkaar lijken te begrijpen. 
De onderlinge contacten worden daarmee, hoe verschillend we ook allemaal zijn, 
mooier!  
Pap, je bent altijd een inspiratie voor me geweest. En daarom ben ik nu dokter en 
heb ik een proefschrift geschreven! Onze gesprekken zijn me zeer dierbaar! 
 
Lieve Jeroen, mijn lieve vriendje! Nu gaan we weer verder in onze rollercoaster, 
met de armen in de lucht. Ik ben benieuwd wat het leven ons verder brengt in 
Zwolle! Je bent er altijd voor me, ik ben super blij met je!  
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Curriculum vitae 
 
 
 
Joke Schutte werd op 14 januari 1977 geboren in Groningen en groeide op in 
Zuidhorn. Zij doorliep het VWO aan het Gomarus College te Groningen, waarna 
begonnen werd aan de Rijksuniversiteit te Groningen aan de studie Geneeskunde in 
1995. Zij volgde bijvakken in de muziek-, theater- en cognitie-wetenschappen. In 
2001 werkte zij als keuze-coassistent in Katatura Hospital in Windhoek, Namibië. In 
datzelfde jaar werd de studie geneeskunde Cum Laude afgesloten.  
 
Na het behalen van het artsexamen in 2001 werkte Joke als ANIOS Obstetrie en 
Gynaecologie in het Medisch Centrum Leeuwarden. In deze periode leerde zij Job 
Santema kennen, lid van de commissie maternale sterfte. Hij introduceerde haar 
als promovenda bij de commissie en eind 2003 werd gestart met het onderzoek, 
waarvan u hier het resultaat ziet.  
 
De opleiding tot gynaecoloog werd gestart in december 2003 in het Medisch 
Centrum Leeuwarden (opleider Dr. W.K. Brouwer), vervolgd in het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (opleiders prof. dr. M.J. Heineman en prof. dr. M.J.E. 
Mourits), en op 31-jarige leeftijd voltooid in de Isala klinieken te Zwolle (opleider 
dr. H.H. de Haan) in januari 2009. 
 
Hierna heeft Joke 6 maanden als chef de clinique gewerkt in de Isala klinieken, wat 
zo goed beviel dat zij daar in juni 2009 toetrad tot de maatschap Gynaecologie en 
Obstetrie.  
 
Joke woont samen met Jeroen in Zwolle.  
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