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Summary in English
The placenta is the link between mother and fetus during pregnancy and plays a crucial 
role in fetal growth and development. A non-optimal placental performance, as a result 
of placental lesions, can lead to maternal and or fetal problems. The placenta can be 
seen as the mirror of pregnancy and placental examination can therefore provide useful 
information regarding the intrauterine condition the fetus was in. in the studies presented 
in this thesis the incidence of one or more placental lesions in preterm infants (<32wk GA) 
ranged from 89 to 93%.

The primary aim of this thesis was to determine whether placental lesions are 
associated with neonatal morbidity and neurological development. The secondary aim 
was to establish a possible mechanism of placental lesions leading to neonatal and 
neurological morbidity. We started this thesis with a review of the literature to provide an 
overview of what is known concerning the relation between placental lesions and perinatal 
death, neonatal outcome, and neurological development (Chapter 2). During this literature 
search placental lesions emerged as one of the leading causes of perinatal death. The 
associations between placental lesions and outcome in live born infants were less clear. 
in this thesis we determined associations between placental lesions and several short 
term and long term outcome measures, and possible mechanisms of placental lesions 
leading to morbidity. in all studies we focused on preterm infants born below 32 weeks of 
gestational age (GA), except for Chapter 6. in Chapter 6 we assessed the relation between 
placental lesions and outcome in a group of moderately and late preterm born infants with 
a GA between 32 and 36 weeks. 

Placental lesions and short term outcome
We assessed the short term neonatal outcome during the first 24 hours after birth and 
during the first two weeks after birth. We assessed neonatal morbidity during the first 24 
hours after birth by using the score of neonatal Acute Physiology Perinatal extension 
(snAPPe) (Chapter3). This score provides the illness severity of infants during the first 
day after birth. in this study we found placental lesions consistent with fetal thrombotic 
vasculopathy and elevated nucleated red blood cells, placental marker for fetal hypoxia, 
to be associated with a higher illness severity during the first 24 hours after birth. No other 
placental lesions were associated with illness severity shortly after birth.

Another outcome measurement shortly after birth we used was the quality of general 
movements (Gms). We assessed the relation between placental lesions and the quality 
of GMs during the first two weeks after birth (Chapter 4). The quality of the GMs reflects 
the neurological condition shortly after birth and can predict neurological outcome later 
in life. in this study fetal thrombotic vasculopathy and elevated nucleated red blood cells 
showed a borderline association with a lower quality of Gms. Again, no other placental 
lesions were associated with the quality of GMs. We demonstrated that it is difficult to 
identify a placenta-related risk group for neurological problems as measured by the quality 
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of Gms shortly after birth. This might be because other conditions related to preterm birth 
confound a possible association between placental lesions and the quality of Gms.  

Placental lesions and long term outcome
in addition to short term outcomes we also assessed the relation between placental 
lesions and long term outcomes. We determined the relation between placental lesions 
and neurodevelopmental outcome at 2 to 3 years (Chapter 5) and in group of late preterm 
born infants at the age of 6 to 7 (Chapter 6). Placental lesions with signs of ascending 
intrauterine infection were predominantly associated with long term outcome. We found 
ascending intrauterine infection to be associated with impaired cognitive and motor skills at 
2 to 3 years of age. After we had excluded the children with severe cerebral palsy, however, 
none of the placental lesions were associated with neurodevelopmental outcome at toddler 
age, suggesting a relation between ascending intrauterine infection and cerebral palsy. For 
clinicians this finding might be the most relevant one to come out of this study because 
the majority of preterm-born children develop without severe neurological disabilities. in 
our study with late preterm infants, we found placental lesions consistent with maternal 
vascular underperfusion associated with lower iQ scores, whereas ascending intrauterine 
infection is associated with impaired motor skills at early school age. These findings 
suggest that placental lesions might be an early indicator for impaired outcome later in 
life.

Possible disease mechanisms
in addition to the associations between placental lesions and outcome measures, we 
investigated possible mechanisms of placental lesions leading to neurological problems. 
The first mechanism we studied in relation to placental related neurological problems was 
the cerebral blood flow. We assessed the relation between placental lesions and cerebral 
tissue oxygen saturation and extraction by using near infrared spectroscopy (niRs) 
(Chapter 7). in this study we found ascending intrauterine infection to be associated with 
lower regional cerebral tissue oxygen saturation and higher cerebral oxygen extraction on 
the second, third, and fourth days after birth. Both ascending intrauterine infection and 
lower cerebral oxygen saturation and a higher oxygen extraction shortly after birth are 
associated with neurodevelopmental problems. The effect ascending intrauterine infection 
has on cerebral oxygenation might be one of the mechanisms that causes it to lead to 
neurodevelopmental problems.

 The second possible mechanism we studied was cytokine responses in the presence 
of placental lesions (Chapter 8). Placental inflammation consistent with AIUI was associated 
with cytokine responses at or immediately after birth in preterm born children. The presence 
of these cytokine responses might be part of the mechanism how infectious placental 
lesions lead to neurological morbidity. 

We found several associations between placental lesions and outcome. These 
associations between placental lesions and outcome do not necessarily reflect a causal 
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relation. it is more plausible that placental lesions are part of a multiple interaction model 
leading to morbidity. multiple interactions from maternal, placental, and fetal origin are 
likely to play a role in the etiology of neonatal and neurological morbidity. This is supported 
by the fact that almost all preterm born infants have one or more placental lesions, but 
only few of these children will develop neurological morbidities. The presence of placental 
lesions alone is therefore not specific for adverse outcome. We need additional measures 
or characteristics to provide a risk profile for placental lesions leading to morbidity.
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Nederlandse samenvatting
De placenta is de link tussen moeder en foetus tijdens de zwangerschap en speelt 
hierdoor een cruciale rol bij de groei en ontwikkeling van de foetus. een niet optimale 
placenta functie, als gevolg van placenta afwijkingen, kan leiden tot maternale en/of 
foetale problemen. De placenta kan worden gezien als de spiegel van de zwangerschap 
en placenta onderzoek kan dan ook bijdragen aan nuttige informatie over de intra uteriene 
toestand van het pasgeborne kind. in de studies gepresenteerd in dit proefschrift laten 
we zien dat placenta afwijkingen veel voorkomen bij prematuur geboren kinderen. De 
incidentie van één of meer placenta afwijkingen bij prematuur geboren kinderen onder de 
32 weken ligt tussen de 89 en 93%.

het primaire doel van dit proefschrift was het onderzoeken van mogelijke associaties 
tussen placenta afwijkingen en neonatale morbiditeit en neurologische ontwikkeling. het 
tweede doel was het onderzoeken van mogelijke mechanismen welke een rol kunnen 
spelen bij placenta afwijkingen die leiden tot neonatale en neurologische morbiditeit. Dit 
proefschrift begint met een overzicht van de literatuur die verschenen is over de relatie 
tussen placenta afwijkingen en perinatale sterfte, neonatale morbiditeit en neurologische 
ontwikkeling (hoofdstuk 2). Tijdens dit literatuur onderzoek kwam naar voren dat placenta 
afwijkingen een van de belangrijkste oorzaken zijn van perinatale sterfte. De associaties 
tussen placenta afwijkingen en morbiditeit bij levend geboren kinderen is minder 
eenduidig. in dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar mogelijke associaties 
tussen placenta afwijkingen en zowel korte als lange termijn uitkomsten en mogelijke 
mechanismen welke een rol spelen bij placenta afwijkingen die leiden tot morbiditeit. in 
bijna alle studies in dit proefschrift hebben we ons gericht op prematuur geboren kinderen 
met een zwangerschapsduur onder de 32 weken, met uitzondering van hoofdstuk 6. in 
hoofdstuk 6 hebben we de associatie onderzocht tussen placenta afwijkingen en uitkomst 
van een groep kinderen geboren met een zwangerschapsduur tussen de 32 en 36 weken.

Placenta afwijkingen en korte termijn uitkomst
De neonatale uitkomst hebben we op twee momenten kort na de geboorte onderzocht: 
tijdens de eerste 24 uur na de geboorte en gedurende de eerste twee weken na geboorte. 
De neonatale morbiditeit tijdens de eerste 24 uur na de geboorte hebben we bepaald 
met behulp van de score of neonatal Acute Physiology Perinatal extension (snAPPe) 
(hoofdstuk 3). Deze score geeft de mate van ziek zijn weer tijdens de eerste 24 uur na 
geboorte. in deze studie vonden we dat placenta afwijkingen bestaande uit foetale 
thrombotische vasculopathie en een verhoogd aantal kernhoudende erytrocyten (marker 
voor foetale hypoxie) geassocieerd zijn met een hogere mate van ziek zijn in de eerste 24 
uur na geboorte. Andere placenta afwijkingen waren niet geassocieerd met de mate van 
ziek zijn kort na geboorte. 

een andere uitkomstmaat die we gebruikt hebben kort na de geboorte is de kwaliteit 
van de spontane, gegeneraliseerde bewegingen (general movements). We hebben 



de relatie onderzocht tussen placenta afwijkingen en de kwaliteit van de spontane 
bewegingen tijdens de eerste twee weken na geboorte (hoofdstuk 4). De kwaliteit van 
de spontane bewegingen geeft de neurologische conditie van het kind weer kort na de 
geboorte en is voorspellend voor de neurologische uitkomst op latere leeftijd. in deze 
studie vonden we een borderline associatie tussen placenta afwijkingen geassocieerd met 
foetale thrombotische vasculopathie en een verhoogd aantal kernhoudende erytrocyten 
en een verminderde kwaliteit van de spontane bewegingen. ook in deze studie waren 
geen andere placenta afwijkingen geassocieerd met de spontane bewegingen. het blijkt 
moeilijk te zijn om een placenta gerelateerde risico groep voor neurologische problemen 
te identificeren kort na de geboorte, met behulp van de spontane bewegingen. Dit kan 
komen doordat andere problemen, die gerelateerd zijn aan de prematuriteit, een mogelijke 
associatie tussen placenta afwijkingen en de kwaliteit van de spontane bewegingen kan 
beïnvloeden. 

Placenta afwijkingen en lange termijn uitkomst
naast korte termijn morbiditeit hebben we ook gekeken naar de ontwikkeling op latere 
leeftijd in relatie tot placenta afwijkingen. We hebben de relatie tussen placenta afwijkingen 
en de ontwikkeling op 2 tot 3 jarige leeftijd onderzocht (hoofdstuk 5) en in een groep 
laat preterm geboren kinderen op 6 tot 7 jarige leeftijd (hoofdstuk 6). hieruit bleek dat 
voornamelijk placenta afwijkingen ten gevolge van een opstijgende intra uteriene infectie 
geassocieerd zijn met lange termijn uitkomst. opstijgende intra-uteriene infectie is 
geassocieerd met verminderd cognitief en motorisch functioneren op een leeftijd van 2-3 
jaar. echter, wanneer we kinderen met een ernstige cerebrale parese excluderen vinden 
we geen relatie meer tussen placenta afwijkingen en cognitie of motoriek. Dit suggereert 
voornamelijk een verband tussen opstijgende intra-uteriene infectie en cerebrale parese. 
ook dit is een belangrijke bevinding, aangezien het grootste deel van preterm geboren 
kinderen zich ontwikkelt zonder ernstige neurologische problemen. in de groep laat preterm 
geboren kinderen vonden we een relatie tussen  maternale vasculaire onderperfusie en 
lagere iQ scores en in de aanwezigheid van opstijgende intra-uteriene infectie slechtere 
motoriek op 6 tot 7 jarige leeftijd. Deze bevindingen suggereren dat placenta afwijkingen 
een vroege indicator kunnen zijn voor ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd.

Mogelijke ziekte mechanismen
naast de associatie tussen placenta afwijkingen en de verschillende uitkomstmaten, 
hebben we ook mogelijke mechanismen onderzocht die kunnen leiden tot placenta 
geassocieerde neurologische problemen. het eerste mogelijke mechanisme welke we 
onderzocht hebben is de cerebrale zuurstofvoorziening. We hebben de relatie onderzocht 
tussen placenta afwijkingen en cerebrale zuurstofsaturatie en cerebrale zuurstofextractie, 
gemeten met behulp van nabij-infrarood licht spectroscopie (niRs) (hoofdstuk 7). 
hierbij vonden we dat een opstijgende intra-uteriene infectie geassocieerd is met een 
verminderde regionale cerebrale zuurstofsaturatie en een verhoogde zuurstofextractie op 
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de tweede, derde en vierde dag na geboorte. Zowel opstijgende intra-uteriene infectie als 
een verlaagde cerebrale zuurstofsaturatie en verhoogde zuurstofextractie is geassocieerd 
met neurologische ontwikkelingsproblemen. Het effect dat de opstijgende intra-uteriene 
infectie heeft op de cerebrale zuurstofoxygenatie kan een onderdeel van een mechanisme 
zijn leidend tot neurologische problemen. 

het tweede mogelijke mechanisme dat we bestudeerd hebben zijn cytokine reacties in 
aanwezigheid van placenta afwijkingen (hoofdstuk 8). Wij vonden dat placenta inflammatie 
ten gevolge van een opstijgende intra-uteriene infectie geassocieerd is met een verhoogde 
cytokine respons tijdens of direct na de geboorte bij preterm geboren kinderen. De 
aanwezigheid van deze cytokines kan ook een rol spelen in het mechanisme van hoe 
infectieuze placenta afwijkingen leiden tot neurologische morbiditeit.

We hebben verschillende associaties gevonden tussen placenta afwijkingen en 
morbiditeit. Deze associaties reflecteren geen direct causaal verband. Het is waarschijnlijker 
dat placenta afwijkingen onderdeel zijn van een meervoudig interactie model, wat leidt tot 
morbiditeit. interactie van maternale, placentaire en foetale factoren spelen waarschijnlijk 
een rol in de etiologie van neonatale en neurologische morbiditeit. Dit wordt onderstreept 
doordat bijna alle preterm geboren kinderen één of meer placenta afwijkingen hebben, 
terwijl maar een klein aantal van deze kinderen neurologische problemen ontwikkelt. 
De aanwezigheid van placenta afwijkingen op zichzelf is dan ook niet specifiek genoeg 
als een screening instrument voor neonatale en neurologische morbiditeit. hiervoor zijn 
aanvullende gegevens nodig, zodat een risico profiel opgesteld kan worden voor placenta 
afwijkingen leidend tot morbiditeit.
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Abbreviations
AiUi:  ascending intrauterine infection
AVLT:  Auditory Verbal Learning Test 
Bayley-iii: Bayley scales of infant and Toddler Development – third edition 
BPD:  bronchopulmonary dysplasia
BW:  birth weight
cA:  chorioamnionitis
cBcL:  child Behavior checklist
CI:  confidence interval
cP:  cerebral palsy
cRP:  c-reactive protein
cs:  cramped synchronized
FToe   fractional tissue oxygen extraction 
FTV:  fetal thrombotic vasculopathy
GA:  gestational age
GMFCS:   gross motor functioning classification system 
Gms:  general movements
iL:  interleukine
iQR:  interquartile range 
iUGR:  intrauterine growth restriction
iVh:  intraventricular hemorrhage
movement ABc: movement Assessment Battery for children
mos:  motor optimality score
mVU:  maternal vascular underperfusion
ne:  neonatal encephalopathy  
nec:  necrotizing enterocolitis
nePsY   developmental neuropsychological Assessment battery 
ni:  neurological impairment
nicU:  neonatal intensive care Unit
nRBc:  nucleated red blood cells 
oR:  odd’s ratio
PDA:  patent ductus arteriosus
PPRom:  preterm pre-labour rupture of the membranes 
PR:  poor repertoire
PVL:  periventricular leukomalacia
RDs:  repiratory distress syndrome
rcso2:  regional cerebral tissue oxygen saturation 
RoP:  retinopathy of prematurity
RR:  relative risk
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snAPPe:  score of neonatal Acute Physiology Perinatal extension 
TeAch:  Test of everyday Attention for children 
UmcG:   University medical center Groningen
VUe:  villitis placenta of unknown etiology
Wisc:  Wechsler intelligence scale
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Dankwoord

het is een cliché, maar promoveren doe je zeker niet alleen. Graag wil ik iedereen 
bedanken die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij de totstandkoming van 
dit proefschrift. enkele mensen wil ik in het bijzonder bedanken.

Allereerst wil ik graag mijn Promotor, Prof. dr. A.F. Bos bedanken. Beste Arie, dank je wel 
dat je mij de mogelijkheid hebt gegeven om onder jouw leiding dit promotietraject tot een 
goed einde te brengen. Jij bracht mij op de hoogte over de mogelijkheid van een mD/PhD 
traject, promotie onderzoek tijdens mijn studie. mijn eerste reactie was: kan ik dat wel? 
Jouw reactie was: waarom niet? en inderdaad, waarom niet. Zie hier het resultaat. Dank je 
wel voor je vertrouwen hierin. met veel rust kon jij datgene helder duidelijk maken, wat als 
een warboel in mijn hoofd zat. ik bewonder de rust die je uitstraalt ook al ben je heel druk. 
Altijd kon ik even aankloppen voor een korte vraag. Je nam me niet alleen mee in de voor 
mij nog nieuwe wereld van onderzoek, maar je nam me zelfs een aantal keer mee naar je 
eigen huis. samen met marrit heb ik een aantal keer bij jou en je familie mogen genieten 
van heerlijke pizza’s. Dank je wel Arie, voor de mogelijkheid die je me gegeven hebt om op 
mijn eigen manier dit project vorm te kunnen geven en het goed te kunnen doorlopen.

Dr. A. Timmer, beste Bert, dank je wel dat je mijn co-promotor hebt willen zijn. Jij hebt mij 
wegwijs gemaakt in de wondere wereld van de placenta pathologie. meerdere uren hebben 
we samen naar placenta’s gekeken, waarbij jij me vol enthousiasme de verschillende 
afwijkingen liet zien. Je deur stond altijd open, waardoor we altijd laagdrempelig even 
konden overleggen. 

Prof. dr. J.J.h.m. erwich, beste Jan Jaap, hartelijk dank voor je kritische blik op onze 
manuscripten. Als gynaecoloog kwam je vaak met andere invalshoeken en nuttige tips, 
wat mij weer nieuwe inzichten gaf. hartelijk dank voor je waardevolle bijdrage aan de 
ontwikkeling van onze onderzoeken en het uiteindelijke resultaat van dit proefschrift. 

Graag wil ik ook de leden van de leescommissie bedanken, prof. dr. R. de krijger, prof. dr. 
s. A. scherjon en prof. dr. L. Zimmermann. hartelijk dank voor de beoordeling van mijn 
proefschrift.

marrit en Lenneke, ik ben er trots op dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Lieve marrit, wat hebben we veel aan elkaar gehad tijdens de afgelopen jaren. niet 
alleen onze onderzoeksjaren doorliepen we samen, maar ook vele leuke activiteiten 
daaromheen. 
Tijdens het onderzoek, welke we precies gelijk hebben doorlopen, zaten we bij elkaar op 
de kamer. het was altijd heerlijk om samen positieve momenten te vieren, maar ook om 
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even lekker te zeuren wanneer alles tegen zat. Vaak konden we elkaar dan weer nieuwe 
positieve energie geven. Dank ook dat ik zo nu en dan op jouw goede planningscapaciteiten 
mee mocht liften! We hebben samen genoten van heerlijke vakanties in italië, wijntjes 
gedronken en regelmatig uit eten wanneer wij vonden dat we dat weer eens verdiend 
hadden. mijn promotieperiode is mede dankzij jou een erg leuke periode geweest. ik vind 
het erg speciaal dat we onze proefschriften op dezelfde dag mogen verdedigen. Jij als 
paranimf aan mijn zijde, ik als paranimf aan jouw zijde. mooier kan het in mijn ogen niet. 
naast goede vriendinnen en onderzoekscollega’s worden we nu ook ‘echt’ collega’s in het 
martini ziekenhuis. ik ben blij dat we nog lang niet van elkaar af zijn!

Lieve Lenneke, vroeger was je mijn grote zus, nu ben je daarnaast ook een hele goede 
vriendin. onder het genot van een heerlijke maaltijd en een wijntje hebben we leuke en 
ook diepgaande gesprekken, welke ik zeer waardeer. Jij was mijn voorbeeld om te gaan 
studeren. Jij hebt me gestimuleerd en geïnspireerd om mijn eigen weg te bewandelen. 
Daarnaast heb je me een fantastisch cadeau gegeven: een nichtje! Wat was ik blij dat ik in 
de periode dat jij zwanger was voor mijn coschappen ook in Zwolle woonde, waardoor ik 
het van dichtbij mee kon maken. samen met Bastiaan en kleine catoo vormen jullie een 
geweldig gezinnetje, waar ik me altijd welkom voel. Dank jullie wel hiervoor. Na alle knuffels 
van catootje ga ik altijd met een grote glimlach weer richting Groningen, met hernieuwde 
energie om mijn proefschrift af te ronden. 

Lieve karen, samen met jou en marrit hebben we het grootste gedeelte van onze 
promotietijd een kamer in de kelder mogen delen: kZ0023. Wat hebben we ons vermaakt, 
hard werken maar ook gezelligheid. Plannen maken voor een etentje, lekker borrelen in de 
stad en natuurlijk onze wijncursus niet te vergeten. Dank voor de gezelligheid. 

karen, Jozien, michelle, Janyte, mirthe, sara, chris Peter, elise, elise, nynke, Willemijn, mark-
jan, menno, martijn, Djoeke, Danique, Rianne, esther, nicole. Beste (oud)-ganggenoten, 
ik vond het altijd erg gezellig met zijn allen in de kelder.  Zo af en toe opstijgen naar 
de bewoonde wereld voor een kopje koffie in de zon, maar ook lekker borrelen om een 
acceptatie te vieren. Dit maakt onderzoek doen nog leuker! ook naast het werk hebben we 
zo nu en dan samen wat ondernomen. met zijn allen meedoen aan een pubquiz, waar we 
er weer achter kwamen dat we toch vaker die kelder uit moeten komen om onze algemene 
kennis op te schroeven… Dank jullie wel voor de gezellige tijd!

Dit proefschrift was er niet gekomen zonder de ouders die toestemming hebben gegeven 
om hun kinderen deel te laten nemen aan het onderzoek. ik wil hen hier hartelijk voor 
danken. ook wil ik alle medewerkers van de afdeling neonatologie bedanken voor de rol 
die zij gespeeld hebben in de totstandkoming van dit proefschrift. De neonatologen voor 
het meedenken en hun suggesties tijdens de onderzoeksbesprekingen. en natuurlijk ook 
voor de gezellige tijd tijdens de verschillende congressen. De verpleegkundigen van de 
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afdeling bij het filmen van de kinderen. Janette, Heidi, Joke, Renee, Jannie, Els en Aad, 
hartelijk dank voor jullie ondersteunende rol bij allerlei zaken. koen van Braeckel, dankjewel 
voor het aanleren van de Bayley scales of infant and Toddler Development en voor je mails 
vol Belgische humor. 
De (oud) onderzoekers van de neonatologie, Jozien, michelle, Janyte, mirthe, sara, Tjitske, 
sietske, nynke, Rachel, elise en elise, voor de prettige samenwerking en gezellige tijd. 
Jozien, ik kan de kamer niet meer binnen komen zonder achter de deur te moeten kijken 
of jij er toevallig niet staat. michelle, de avonden in het Triade waren een stuk gezelliger als 
we er weer samen waren. hierbij moet ik toch eigenlijk ook de beveiliging bedanken, voor 
de hilariteit die zei ons tijdens deze avonden bezorgd hebben! 
Graag wil ik alle mede auteurs van de artikelen in dit proefschrift bedanken voor hun input 
en kritische blik.

De Junior Scientific Masterclass wil ik graag bedanken voor de mogelijkheid die ze hebben 
geboden om het mD/PhD traject te doorlopen. 
Beste Titia Brantsma – van Wulfften Palthe, dank u wel voor de correctie van het Engels 
van de artikelen in dit proefschrift. 
Peter ijdel, dank je wel voor het ontwerpen van de cover en lay-out van dit proefschrift. ik 
ben erg blij met het resultaat!

Lieve vrienden en familie, dank jullie wel voor de interesse die jullie toonden, ook al was het 
niet altijd even duidelijk wat ik daar in Groningen aan het doen was.
Lieve nicolien, sinds het eerste jaar van onze geneeskunde studie zijn we vriendinnen. 
samen hebben we de eerste jaren doorlopen, daarna ben jij doorgegaan met je co-
schappen en ben ik met het onderzoek begonnen. De woensdag avond was onze avond, 
samen eten en lachen. even kort bespraken we mijn onderzoeksperikelen, daarna over 
op allerlei andere dingen. eigenlijk altijd spraken we bij jou en Boudewijn af, jullie hebben 
nu eenmaal een vaatwasser. Dank je wel voor deze gezellige avonden en je vriendschap. 
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Lekker ontspannen en heerlijk eten en wijntjes drinken. Dank jullie wel voor deze gezellige 
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Annemiek (maria) Roescher is geboren op 4 augustus 1985 in Luttenberg. hier is ze, 
als jongste in een gezin van twee kinderen, opgegroeid en blijven wonen totdat ze naar 
Groningen verhuisde voor haar studie Geneeskunde. nadat ze in 2001 haar mAVo diploma 
heeft behaald aan het carmel college salland in Raalte, is ze begonnen met de opleiding 
tot doktersassistente. na drie jaar behaalde ze in 2004 hiervoor haar diploma. na deze 
periode kwam ze tot het besef dat werken als doktersassistente niet de juiste carrière 
voor haar was. Ze is toen in 2004 begonnen met de havo-sprint aan het Deltion college 
in Zwolle, waar ze het 4e en 5e jaar van de havo combineerde, resulterend in een diploma 
in 2005. Datzelfde jaar is ze doorgegaan naar het VWo-sprint, waarvan ze een jaar later 
in 2006 haar diploma in ontvangst mocht nemen. met (eindelijk) de juiste papieren op 
zak werd ze in 2006 ingeloot voor de opleiding Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.
Tijdens het tweede jaar van deze studie is Annemiek begonnen met het doen van 
onderzoek op de afdeling neonatologie van het Universitair medisch centrum 
Groningen, onder leiding van Professor dr Arie Bos. Dit onderzoek heeft uiteindelijk 
geresulteerd in het aanvragen van het uitdagende mD/PhD traject, waarvoor ze in 2010 
werd aangenomen. haar promotietraject heeft ze gecombineerd met haar coschappen. 
haar junior en senior coschappen heeft ze respectievelijk in het Universitair medisch 
centrum Groningen en de isala klinieken in Zwolle doorlopen. haar keuze coschap heeft 
ze in het martini ziekenhuis op de afdeling kindergeneeskunde doorlopen, waarna ze 
haar verdieping op de afdeling neonatologie in het UmcG heeft afgerond. in augustus 
2014 heeft ze haar studie geneeskunde afgerond waarna ze vandaag, tijdens deze 
speciale dag, haar artsen bul in ontvangst mag nemen. in september 2014 is Annemiek 
begonnen aan haar eerste baan in het martini ziekenhuis als Anios op de kinderafdeling. 
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