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Appendices 

is an effective intervention aiming to rapidly improve oxygen transport to vital organs. The lack of 

has led to controversies about the optimal threshold and the best moment to transfuse these high-
risk infants. The primary aim of this thesis was, therefore, to clarify controversial issues regarding 

the one hand, and adverse effects of RBC transfusions on the other. 

Part I – Literature overview 

(rc 2), brain injury and structural brain development, and neurodevelopmental outcome 
Chapter 2). Based on this literature overview, 

we conclude that anemia indeed appears to reduce the oxygen-carrying capacity, worsening 
the burden of cerebral hypoxia. RBC transfusions, conversely, improve cerebral oxygen 

from a restrictive transfusion strategy. We speculate that, when rc 2 level drops below levels 

of the presence of (nascent) anemia and, in case of low hemoglobin (Hb) level, considering an 

tissue oxygen saturation, seems reasonable and even desirable in preterm infants. 

Part II – Anemia and RBC transfusions in preterm infants during their NICU stay

Chapter 3 and 4) on the brain and 

transfusions (Chapter 5, 6, and 7
investigated the potential role of a lower rc 2 limit, to guide the RBC transfusion in preterm 
infants (Chapter 8).

Chapter 3

c 2 

c 2 on Day 1 
tended to be associated with impaired neurological functioning on Day 8. This may be explained 
by the fact that not only cerebral hypoxia, but also cerebral hyperoxia, is associated with poorer 
outcomes. Thus, low Hb level on Day 1 is associated with poorer neurological functioning on Day 
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8, which is partly explained by early low rc 2

hypoxia are involved in impaired neurological development later on. 
Chapter 4 concerns a case-control study in which we compared anemic preterm infants 

gestational age, birth weight, and postnatal age. We assessed the association between Hb level, 
splanchnic tissue oxygen saturation (rs 2), and urinary intestinal fatty acid-binding protein 

24-hours before transfusion than controls. Both actual rs 2 and rs 2 variability were lower in 

Hb levels and with diminished rs 2 variability. Associations were irrespective of the presence 
of a patent ductus arteriosus or mechanical ventilation. When analyzing cases and controls 

speculate that a decreased oxygen-carrying capacity may induce (subclinical) intestinal injury 

Chapter 5

concomitant increased rc 2 had a moderate association with the improvement of the neurological 

function in preterm infants. 
Chapter 6, we present our results on the same group as was reported in Chapter 5, but 

in this chapter we described the effect of RBC transfusions on urinary biomarkers for oxidative 
stress and intestinal injury. We demonstrated that level of 8-isoprostane, a biomarker for oxidative 

role of oxidative stress in the pathogenesis of intestinal injury after the transfusion. Reduced 
rs 2 variability, rather than actual rs 2 level, was associated with signs of oxidative stress and 
intestinal injury after RBC transfusion. These results may represent part of the early pathogenetic 
process of transfusion-associated necrotizing enterocolitis (NEC).

Chapter 7 focuses on the association between cerebral and intestinal oxygenation after RBC 

NEC within 48-hours after the transfusion, had a lower rs 2 variability after RBC transfusion than 
infants who did not develop NEC. We were unable to demonstrate a clear association between rs 2 
during and after RBC transfusion and development of transfusion-associated NEC. Based on the 
results of Chapter 4, 6, and 7, we speculate that reduced rs 2 variability may either represent a 
diminished capacity for vascular adaptation to changes in the balance between oxygen supply and 

we present that an individualized strategy of using a lower rc 2 limit guiding RBC transfusions 
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corrected age (CA), compared with a transfusion threshold solely based on Hb level (Chapter 
8). General movement assessment is one of the most reliable tools for assessing the neurological 
condition around 3 to 5 months CA, and has diagnostic and predictive value for both motor and 

c 2 

oxygen saturation seems promising and even desiring.

Part III – Perinatal anemia in term infants with neonatal encephalopathy 

encephalopathy (NE), as a result of perinatal anemia (Chapter 9), and on the course of 
cerebral monitoring during therapeutic hypothermia (TH), aiming to elucidate possible 
pathophysiological mechanisms for the differences in outcome between NE due to perinatal 
anemia and due to other causes (Chapter 10). 

Chapter 9
< 

third edition. Perinatal anemia was associated with an higher risk of mortality. All survivors with 

to other causes. These results suggest that perinatal anemia may be neuroprotective in survivors, 
which deserves further attention. 

Chapter 10, we describe longitudinal recordings of cerebral oxygen saturation 
and electrocortical activity during TH. We compared rc 2 and amplitude-integrated 
electroencephalography (aEEG) between infants with perinatal anemia and non-anemic infants. 

c 2 and more frequently suppressed aEEG 

occuring high rc 2 and seizure activity, together with a possible clearer early picture of the 

The studies reported in this thesis provide insight into the short-term effects of both neonatal 
anemia and RBC transfusions on the brain and the intestine of preterm infants. Furthermore, 
this thesis provides evidence for an improved neurological outcome when using a lower limit of 
cerebral oxygen saturation to guide RBC transfusions in anemic preterm infants, rather than a 

neonatal encephalopathy. The results of this thesis may therefore contribute to individualizing and 

Preventing cerebral hypoxia as part of an RBC transfusion strategy in preterm infants needs to 
be further explored in future studies. Future studies should also include potential anemia treatment 
approaches to protect the preterm intestine. Finally, the suggested advantage of perinatal anemia 
in NE for long-term outcome needs to be addressed in larger studies and may identify possible 
interventions, for example, targeted at preventing cerebral hyperoxia. 
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Neonatale anemie komt vaak voor bij prematuur geboren kinderen tijdens hun opname op de 

Een bloedtransfusie is een effectieve behandeling met als doel het zuurstoftransport naar de vitale 
organen vlot te verbeteren. Het gebrek aan kennis over de balans tussen de potentiële voordelen 

over de beste transfusie-trigger en het beste moment voor een bloedtransfusie aan deze kwetsbare 
pasgeborenen. Het doel van dit proefschrift was om het dilemma tussen neonatale anemie en 
bloedtransfusies te verhelderen, met name wat betreft de effecten van anemische hypoxie aan de 
ene kant, en de nadelige effecten van bloedtransfusies aan de andere kant. 

Deel I – Literatuuroverzicht 
Dit proefschrift begint met een systematisch overzicht van de bestaande literatuur over de impact 

c 2), 
cerebrale schade en ontwikkeling, en de neurologische uitkomst van vroeg prematuur geboren 
kinderen (Hoofdstuk 2
vermogen om zuurstof te transporteren lijkt te verminderen, blijkens de toegenomen mate van 
cerebrale hypoxie. Bloedtransfusies, daarentegen, verbeteren de cerebrale zuurstof toevoer. Het 
voorkómen van cerebrale hypoxie lijkt bij te dragen aan een betere cerebrale ontwikkeling 
en neurologische uitkomst, hoewel resultaten op de lange termijn suggereren dat een 
restrictieve transfusie strategie potentiële neuroprotectieve voordelen heeft. De resultaten van 
dit literatuuroverzicht insinueren dat, wanneer de cerebrale zuurstofsaturatie onder het niveau 
komt wat geassocieerd is met een slechtere neurologische uitkomst, er dan verder gekeken moet 
worden naar de aanwezigheid van (beginnende) anemie, en dat, indien het hemoglobinegehalte 
laag is, een bloedtransfusie overwogen moet worden. Een individueel transfusiebeleid, met 
aandacht voor de cerebrale zuurstofsaturatie, lijkt verstandig en ook wenselijk bij prematuur 
geboren kinderen. 

Deel II – Anemie en bloedtransfusies in prematuren tijdens hun NICU opname 

anemie op de hersenen en de darm (Hoofdstuk 3 en 4
termijneffecten van de bloedtransfusie op de hersenen en de darm (Hoofdstuk 5, 6 en 7). Deel 

rol van een grens voor de cerebrale zuurstofsaturatie bij de keuze voor een bloedtransfusie aan 
prematuren onderzocht (Hoofdstuk 8). 

Hoofdstuk 3 beschrijven we de associatie tussen het hemoglobinegehalte op de dag van 
geboorte en de vroege neurologische ontwikkeling na de eerste week bij prematuur geboren 
kinderen, bepaald aan de hand van de kwaliteit van general movements

general movement optimality score
een lager vroeg neonataal hemoglobinegehalte geassocieerd is met een hoger risico op abnormale 
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met de cerebrale zuurstofsaturatie, mogelijk wijzend op cerebrale anemische hypoxie. Er bestond 
een trend tussen een lagere rc 2 op dag 1 en een achterblijvende neurologische ontwikkeling 
op dag 8. Een mogelijke verklaring voor dit minder sterke verband is dat niet alleen cerebrale 
hypoxie, maar ook cerebrale hyperoxie, geassocieerd is met slechtere uitkomsten. Dus, een laag 
hemoglobinegehalte op dag 1 is geassocieerd met verminderd neurologisch functioneren op dag 
8, wat gedeeltelijk te verklaren is door een laag zuurstofgehalte in de hersenen op de eerste dag 

zijn bij de neurologische ontwikkeling op de langere termijn.
Hoofdstuk 4 betreft een case-control studie waarin we anemische prematuur geboren 

kinderen gedurende tien dagen voorafgaand aan hun eerste bloedtransfusie hebben vergeleken 
met niet-anemische controles, gematcht op basis van zwangerschapsduur, geboortegewicht en 
postnatale leeftijd. We bekeken de associatie tussen het hemoglobinegehalte, het zuurstofgehalte 
in darmweefsel (rs 2) en de concentratie intestinal fatty acid-binding protein

urine van indexpatiënten dan van controles, vanaf zes dagen tot 24-uur voorafgaand aan de 
bloedtransfusie. Zowel het zuurstofgehalte in het darmweefsel en de variabiliteit ervan waren 
lager in index- dan in controle patiënten op de meetmomenten vlak voor de bloedtransfusie. 

verminderde rs 2 variabiliteit. De associaties waren onafhankelijk van de aanwezigheid van 
een persistente ductus arteriosus of invasieve beademing. Wanneer de indexpatiënten en controle 
patiënten apart geanalyseerd worden, blijkt de associatie tussen het hemoglobinegehalte en de 

een verminderde zuurstoftransportcapaciteit (subklinische) intestinale schade kan veroorzaken 
tijdens de eerste weken na de geboorte. 

Hoofdstuk 5 beschrijven we de neurologische ontwikkeling van prematuur geboren kinderen 

voor anemie. Bloedtransfusies lijken voordelig te zijn in anemische prematuur geboren kinderen, 

de eerste bloedtransfusie. De gelijktijdig toegenomen cerebrale zuurstofsaturatie was gematigd 
geassocieerd met de verbetering in de neurologische ontwikkeling. Ernst van de anemie en 

dat een adequate cerebrale zuurstofsaturatie nodig is voor optimaal functioneren van het brein van 
prematuur geboren kinderen.

Hoofdstuk 6 presenteren we dezelfde studiegroep als in Hoofdstuk 5, maar beschrijven 
we het effect van bloedtransfusies op urine-biomarkers voor oxidatieve stress en intestinale 
schade. We lieten zien dat de concentratie 8-isoprostaan, een biomarker voor oxidatieve stress, 

bloedtransfusie, vergeleken met ervoor. De oploop van 8-isoprostaan was sterk gecorreleerd 

ontstaan van intestinale schade suggereert. Een verminderde variabiliteit van rs 2, meer dan 
het zuurstofgehalte van het darmweefsel zelf, was geassocieerd met tekenen van oxidatieve 
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stress en intestinale schade na de bloedtransfusie. Deze resultaten representeren mogelijk een 
gedeelte van het vroege pathofysiologische proces van transfusie-geassocieerde necrotiserende 
enterocolitis (NEC).

Hoofdstuk 7 focust zich op de associatie tussen de cerebrale en intestinale zuurstofsaturatie 
na een bloedtransfusie in prematuur geboren kinderen die wel of geen NEC ontwikkelen na de 
bloedtransfusie. Prematuren die een NEC ontwikkelden binnen 48-uur na de bloedtransfusie 
hadden een lagere variabiliteit in rs 2 na de bloedtransfusie dan de prematuren die geen 
NEC ontwikkelden. Wij vonden geen duidelijke associatie tussen de zuurstofsaturatie van het 
darmweefsel tijdens en na de bloedtransfusie en het ontstaan van een transfusie-geassocieerde 
NEC. Gebaseerd op de resultaten van Hoofdstuk 4, 6 en 7, speculeren wij dat een verminderde 
variabiliteit van de rs 2 mogelijk ofwel een afgenomen capaciteit toont voor vasculaire adaptatie 

hyperoxische intestinale schade zien. 

studie, waarin we laten zien dat een geïndividualiseerd transfusiebeleid voor vroeg en extreem 
prematuur geboren kinderen met behulp van een grens voor de cerebrale zuurstofsaturatie heeft 
geresulteerd in betere neurologische uitkomsten op de gecorrigeerde leeftijd van 3 maanden, in 
vergelijking met een transfusiebeleid alleen gebaseerd op het hemoglobinegehalte (Hoofdstuk 
8). Het beoordelen van de general movements is één van de meest betrouwbare methoden voor 
het vaststellen van de neurologische uitkomst op de gecorrigeerde leeftijd van 3 tot 5 maanden. 
Tevens heeft deze methode goede diagnostische en voorspellende waarde voor de motorische en 

door middel van het gebruik van een grens voor de cerebrale zuurstofsaturatie, de behoefte aan 
meer bloedtransfusies in de interventiegroep rechtvaardigde gezien de verbeterde korte termijn 
neurologische uitkomsten in deze groep. Een geïndividualiseerd bloedtransfusiebeleid gebaseerd 
op de cerebrale zuurstofsaturatie lijkt veelbelovend en ook wenselijk.

Deel III – Perinatale anemie bij à term geboren kinderen met neonatale encefalopathie   

met neonatale encefalopathie (NE), als gevolg van perinatale anemie (Hoofdstuk 9), en we 
beschrijven het beloop van cerebrale monitoring tijdens therapeutische hypothermie (TH), om 
mogelijke pathofysiologische mechanismen te verhelderen die de verschillen in uitkomsten 
kunnen verklaren tussen NE als gevolg van perinatale anemie en als gevolg van andere 
oorzaken (Hoofdstuk 10). 

Hoofdstuk 9 presenteren we de associatie tussen perinatale anemie en mortaliteit en de 
neurologische uitkomst in kinderen met NE. We vergeleken de uitkomsten van kinderen met NE 

<

Bayley Scales of Infant and Toddler Development, third edition bepaalden we de cognitieve en 
motorische ontwikkeling op de leeftijd van 2-3 jaar. Perinatale anemie was geassocieerd met een 
hoger risico op mortaliteit. Alle overlevers met perinatale anemie hadden echter een normale 
neurologische uitkomst, in tegenstelling tot kinderen die geboren waren met NE als gevolg van 
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andere oorzaken. Deze resultaten suggereren dat perinatale anemie mogelijk neuroprotectief kan 
zijn bij overlevers. Deze bevinding verdient verdere aandacht. 

Hoofdstuk 10 beschrijven we het longitudinale beloop van de cerebrale zuurstofsaturatie 
en de electrocorticale activiteit tijdens TH. We vergeleken de rc 2 en het amplitude-geintegreerde 
electroencefalogram (aEEG) tussen kinderen met en zonder perinatale anemie. Kinderen met 
perinatale anemie hadden een lagere rc 2 en lieten vaker een onderdrukt aEEG achtergrondspatroon 
zien, maar minder epileptische activiteit tijdens de eerste 96-uur na de geboorte. De minder vaak 
voorkomende cerebrale hyperoxie en epileptische activiteit, tezamen met een mogelijk eerder 
duidelijk beeld van de prognose, kunnen, tenminste gedeeltelijk, de gunstige uitkomsten verklaren 
van de kinderen die overleven na NE als gevolg van perinatale anemie. 

Dit proefschrift geeft inzicht in de korte termijneffecten van neonatale anemie en 
bloedtransfusies op de hersenen en de darmen van prematuur geboren kinderen. Tevens geeft 
dit proefschrift aanwijzingen voor een verbeterde neurologische uitkomst wanneer een grens 
voor het cerebrale zuurstofgehalte wordt meegenomen in de keuze voor een bloedtransfusie 
aan prematuur geboren kinderen met anemie, ten opzichte van de keuze te baseren op alleen 
het hemoglobinegehalte. Tenslotte besteedt dit proefschrift aandacht aan perinatale anemie bij 
kinderen geboren met neonatale encefalopathie. De resultaten van dit proefschrift dragen daarom 
bij aan de noodzaak van het individualiseren en verbeteren van de behandeling van anemie en 

Het voorkómen van cerebrale hypoxie als onderdeel van het bloedtransfusiebeleid voor 
prematuur geboren kinderen verdient aandacht in toekomstige studies. Tevens zullen toekomstige 
studies moeten kijken naar behandelmogelijkheden voor anemie waarbij ook de premature darm 
beschermt wordt. Tenslotte is er verder onderzoek nodig naar het gesuggereerde voordeel van 
perinatale anemie bij neonatale encefalopthie wat betreft de lange termijnuitkomst, waarbij 
mogelijke interventies onderzocht kunnen worden, bijvoorbeeld gericht op het voorkómen van 
cerebrale hyperoxie. 
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Abbreviations
aEEG  amplitude-integrated electroencephalography
AS  Apgar score 

BP  background pattern 
BPD  bronchopulmonary dysplasia 
BS  burst suppression 

rd edition
BW  birth weight
CA  corrected age 
CBCL  Child Behavior Checklist 

CLV  continuous low voltage 
CNV  continuous normal voltage 
CoA  coarctation of the aorta

CP  cerebral palsy 

DNV  discontinuous normal voltage
EA  epileptic activity  
ELBW  extremely low birth weight 

GA  gestational age 

Hb  hemoglobin

Ht  hematocrit
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Abbreviations

LGA  large-for-gestational age 

NA  not applicable 

NE  neonatal encephalopathy 
NEC  necrotizing enterocolitis

PDA  patent ductus arteriosus

PNA  postnatal age 
 

  Erythrocyte-transfusion Threshold
PT  post-term
PVL  periventricular leukomalacia 
RBC   red blood cell  
RBCT  red blood cell transfusion

RCT  randomized controlled trial 

SD  standard deviation
SE  standard error 
SGA  small-for-gestational age 

STEP   Study on Transfusion Effects in Preterm infants 
SWC  sleep-wake cycling 
TANEC  transfusion-associated necrotizing enterocolitis
TH  therapeutic hypothermia  

rd edition
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Good colleagues are those who know that WE is more powerful than ME

Promoveren doe je niet alleen en ik ben velen enorm dankbaar voor hun steun en inbreng 

en dankbaarheid terug op een geweldige achtbaan van leren, werken, lachen, schrijven, huilen, 

Graag wil ik iedereen die direct of zijdelings betrokken is geweest hiervoor bedanken en een 
aantal mensen wil ik bij naam noemen. 

Allereerst wil ik de kinderen en hun ouders bedanken die hebben deelgenomen aan de 
verscheidene studies binnen mijn traject. Zonder hen was de totstandkoming van dit proefschrift 

stuk voor stuk, het allerbeste. 

Hooggeachte prof. dr. A.F. Bos, beste Arie, je betrokkenheid, je inzet, je kennis, je geduld, je 
inspirerende, kritische, zorgvuldige en laagdrempelige begeleiding, en bovenal je vertrouwen 

goed te doorlopen en succesvol af te ronden. Bedankt voor je aanstekelijke enthousiasme voor 

je dienst, append tijdens de paardrijles van je dochter of zoomend vanuit de caravan tijdens je 
verbouwing; ik kon altijd bij je terecht en jij zag altijd positieve kanten en nieuwe inzichten. Je 

dankbaar en vind het heel tof dat je nu mijn tweede promotor bent.

hebben gegeven en voor jullie jarenlange begeleiding en vertrouwen. Het was fantastisch om 
een promovendus onder jullie supervisie te zijn. 

Graag wil ik de leden van de leescommissie, prof. mr. dr. A.A.E. Verhagen, prof. dr. E. 

proefschrift. Dear professor Dempsey, thank you for critically reading and judging this thesis 
and thank you for being present today. 
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inbreng. Prof. dr. J.B.F. Hulscher, beste Jan, bedankt voor uw immer snelle en kritische maar ook 
altijd enthousiaste inbreng voor de manuscripten, vanuit een ander (chirurgisch) oogpunt belicht. 
Dr. H.J. ter Horst, beste Henk, bedankt voor je waardevolle inbreng en aanvullende ideeën voor 

for your efforts and input towards our review on the role of cerebral oxygen saturation in anemia 

Van Braeckel en Anne den Heijer, bedankt voor het uitvoeren van de follow-up testen en voor 
jullie waardevolle inbreng in de manuscripten. Klasien Bergman, hartelijk dank voor uw kritische 
blik en uw inbreng wat betreft bloedtransfusies aan prematuren. Karianne Kraft, ooit deden wij 

tijdens twee manuscripten. Wat mooi dat jij, bijna tien jaar na je eigen promotie, nog steeds zoveel 

introductie in het onderzoek, ik heb veel van je geleerd. 

Prof. dr. T. Plösch, R.N. Verkaik-Schakel, dr. S.J. Gordijn en dr. J.R. Prins, beste Torsten, 
Rikst Nynke, Sanne en Jelmer, onze samenwerking heeft ten tijde van het afronden van mijn 
proefschrift nog niet tot een manuscript geleid, maar dat gaat binnenkort zeker volgen. Bedankt 

naar de samenwerking. 

interesse, inbreng en motiverende woorden tijdens de neo-research meetings, bedankt voor de 
gezelligheid tijdens congressen en bovenal, bedankt voor jullie inzet en ondersteuning in de 

Verpleegkundigen van de neonatologie, zonder jullie geen metingen. Heel erg bedankt voor 

plaats kunnen vinden, was het nooit gelukt om zoveel kinderen te includeren en om zoveel data 
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ouders thuis zó veel bijgedragen aan mijn onderzoek. Daar ben ik jullie ontzettend dankbaar 
voor. 

Beste Fred, Frans, Kai en Lars. Tijdens mijn traject is de overgang van papier naar de raspberry 

piCare, een stabiel systeem, geïntegreerd in de neurons. Heel veel dank voor al jullie inzet en 

Beste Grace, bedankt dat je altijd wel een gaatje wist te vinden in de agenda van Arie en 

organisatorische klussen. Evelyn en Suzan, bedankt voor het steeds weer opvragen van stapels 

hebben mijn promotietraject een stuk gemakkelijker gemaakt. 

Dr. Brantsma - van Wulfften Palthe, beste Titia, hartelijk dank voor de prachtige taalkundige 
correcties van enkele hoofdstukken van dit proefschrift. 

onderzoek, hartelijk bedankt! Akkelien, Amila, Anna, Annelotte, Anne-Eva, Besrat, Britt, Bo, 

mogen begeleiden tijdens kleine en grotere projecten. Jullie hebben een verdieping en verrijking 

van het Triade gebouw en de uitspraak waar ik mijn dankwoord mee begon slaat niet in de 
minste plaats op jullie. Bedankt voor alle leuke momenten, binnen en buiten de muren van 
onze kamers. Bedankt voor de mogelijkheid om te sparren, stoom af te blazen of gewoon even 

spontane onderzoeksoverlegjes, statistische vraagstukken, ontspannende pauzes, het vieren van 

dankbaar dat ik door mijn inzet voor jouw onderzoek al zoveel kon leren waar ik later ook 
in mijn eigen onderzoek mee te maken kreeg. Anne, dank voor je vertrouwen dat ik je neo-
Strider studie tijdelijk mocht waarnemen, bedankt dat je het altijd leuk vond om, al dan niet 
op afstand, mee te denken en bedankt voor je immer lieve en motiverende woorden dat het 
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voor je relativeringsvermogen, je kritische inbreng en je bereidheid om mee te denken, en 
niet te vergeten, bedankt voor je songs of the week. Baukje, bedankt voor de gezelligheid op 

doorzettingsvermogen is bewonderingswaardig. Wat bijzonder dat wij tegelijkertijd ons project 
konden afronden en ik kijk uit naar jouw verdediging volgend jaar. Sahar, Triade-buurvrouw 
maar vooral een betrokken collega. Bij jou was ik altijd welkom voor vele gezellige kopjes 

mochten delen in het Triade en wat bijzonder dat dat uitgroeide tot een vriendschap daarbuiten. 

onderzoek. Je steun kwam altijd op precies het juiste moment. Sietske, jouw enthousiasme voor 

altijd tijd en ruimte voor en interesse in anderen. Hanneke, dankjewel voor je enthousiasme 
als er iets te vieren was en voor je motivatie en opbeurende woorden als het even tegenzat. 

bedankt voor je inzet en voor het verzamelen van heel veel (perinatale) samples, ik wens je alle 

onderzoek nu bij jou in goede handen is. 

ik bewonder je inzet en betrokkenheid en ik ben dankbaar voor de dierbare vriendschap die 
tijdens ons onderzoek is ontstaan. Samen op congres, cursus of een sociaal tripje. Fantastische 
herinneringen gemaakt, elkaar helpen waar dat kon, luisteren als het nodig was en lachen tot 

meer gezamenlijke herinneringen. Sanne, onze vriendschap voert terug naar het vroege begin 
van de basisschool. Daarna gingen we allebei onze eigen weg, maar altijd als ik jou zie is het 
goed en als vanouds. Lieve San, ik ben trots op onze vriendschap: een goede vriendin is als een 

paranimf bent. 

en Jan Willem, mijn zondagen in december en de kerstavonden waren nooit zo leuk geweest 
zonder jullie. Lieve Ron en Hanneke, als klein meisje leerde ik van jullie wat promoveren was 



Appendices 

Lieve vrienden en vriendinnen, jullie weten wat jullie voor mij betekenen, dankjulliewel. 

e 
kerstdagdiners, de weekendjes weg, de gezellige borrels en de spelletjesavonden. Ze waren stuk 

behoefte aan had, om even lekker uit te waaien, een luisterend oor of juist een klopje op mijn 

heb. Lieve Tom, Patricia en Luke, hopelijk tot gauw. 

bonusfamilie, bedankt voor de gezelligheid en wat leuk dat onze groep verder is uitgebreid met 
drie lieve, kleine meisjes. 

interesse, niet alleen in mijn onderzoek, maar ook in mij. De deur in Harlingen staat altijd voor 
ons open. Bedankt dat jullie mij zo hartelijk hebben opgenomen in jullie familie. 

Papa en Thea, bedankt voor jullie interesse in en enthousiasme voor mijn onderzoek en voor 
de support. Papa, je hebt ons altijd gestimuleerd het beste uit onszelf te halen, daar ben ik je 
dankbaar voor. Heel veel geluk gewenst op het zonnige Curaçao. 

Lieve familie, jullie zijn belangrijk voor mij. Jullie interesse en steun hebben mij goed gedaan. 
Lieve Baukje, ook op afstand was jij altijd betrokken en motiverend. Lieve opa en oma Kalteren, 

band en dat jullie dit mee hebben kunnen maken. 

Lieve Anne-Petra, Jan-Tino, Christa en Gerben, wat ben ik dankbaar voor de hechte en 

erg trots op jullie. Jullie knuffels, complimenterend of bemoedigend, kwamen altijd precies 
als ik ze nodig had. Lieve Peet, dankjewel voor je betrokkenheid, je geduld en je begrip als 
ik het soms even niet meer zag zitten. Lieve Tino, dankjewel voor je relativerende woorden, 

dankjewel voor je positieve support, je enthousiasme en je geloof in mij. Lieve Gerb, jouw 



Dankwoord

A

Lieve mama en Fred, bedankt voor alle mogelijkheden die jullie me hebben gegeven. Lieve 

vertrouwen durf ik mijn eigen keuzes te maken. Je leerde ons klaar te staan voor elkaar, door 
te zetten en veel om anderen te geven. Bedankt voor je mix van aanmoedigen en afremmen, 

waard voor mij.

Allerliefste Thessa, mijn zonnetje. Jij bent het mooiste dat mij en je papa is overkomen en ik 

kamer binnenloop en jij begroet me met open armen en een grote lach op je gezicht, dan is mijn 

dag werken, is alle drukte vergeten. Lieve Thessa, met jou is elke dag puur geluk. 

voor onze dochter. Het mooie van het leven is met jou nog net wat mooier. Dankjewel voor je 
liefde en je vanzelfsprekende rust. Dankjewel dat je er altijd voor me bent en dat je als ik het 
even niet zag zitten, jij me snel kon laten relativeren en me positief liet denken. Zonder jou had 

 



Appendices 

Willemien Sijgje Kalteren was born on August 29th 1989 in Kampen, the Netherlands. She 
grew up in Deventer as oldest of four children. When she was 12 years old, Willemien started 
Gymnasium at the Etty Hillesum Lyceum, a secondary school in Deventer, from which she 

research and during her third year of medical school, Willemien got the opportunity to participate 

research further triggered her enthusiasm for doing research and led to a successful application 

of which the results are presented in this thesis. During the course of this trajectory, Willemien 

Groningen. Willemien graduated from medical school in September 2020 and in June 2021 she 



A



Appendices 

Kalteren WS
intestinal injury in preterm infants. Provisionally Accepted.

Kalteren WS
neurological functioning of preterm infants. Submitted. 

Kalteren WS
term effects of RBC transfusions on intestinal injury in preterm infants. Provisionally Accepted. 

Kalteren WS
saturation limit for preterm red blood cell transfusion. A randomized controlled trial. Submitted. 

Kalteren WS
oxygen saturation and electrocortical activity for exploring outcomes in infants with anemic 
and non-anemic neonatal encephalopathy. Submitted.  

Kalteren WS
levels in preterm infants are associated with early neurological functioning. Neonatology 2021 
Online ahead of print.

Kalteren WS, Poelstra K, Bos AF, Hulscher JBF. Blood 
group AB is associated with poor outcomes in infants with necrotizing enterocolitis. J Pediatr 
Surg 2021 Online ahead of print.  

De Vetten L, Kalteren WS
outcome in cooled asphyxiated neonates. Submitted.

Kalteren WS
transfusions, cerebral oxygenation, brain injury and development, and neurodevelopmental 
outcome in preterm infants: A systematic review. Front Pediatr 2021; 9: 644462.

Kalteren WS, Hulscher JBF, Reijneveld SA, 

week after birth: reference values. Pediatr Res 2021 Online ahead of print.

Kuik SJ, Kalteren WS
recovery after necrotizing enterocolitis in preterm infants. Pediatr Res 2020; 87: 903-909. 

Kalteren WS

congenital heart disease. Ultrasound Obstet Gynaecol 2019; 53: 769-778. 



A

Kalteren WS
is associated with neonatal and neurodevelopmental outcomes in infants with moderate to 
severe perinatal asphyxia. Neonatology 2018; 114: 315-322. 

Kalteren WS

preterm infants with and without subsequent necrotizing enterocolitis. Am J Perinatol 2018; 
35: 1031-1037. 

Kalteren WS
Br 

J Clin Pharmacol 2017; 83: 2330-2332.  

* Both authors contributed equally to this manuscript. 



Appendices 

This thesis is published within the Research Institute SHARE (Science in Healthy Ageing and 

Further information regarding the institute and its research can be obtained from the internet 

2021
Peters RM
Total hip arthroplasty: register based evaluation of current practice
(prof SK Bulstra, dr M Stevens, dr WP Zijlstra)

Simmelink L
Combined arm-leg ergometry in persons with a lower limb amputation
(prof R Dekker, prof JHB Geertzen, prof LHV van der Woude)

Valk TA
When multiple become one; understanding the coordination of degrees of freedom in synergies 
in goal-directed pointing movements
(dr RM Bongers, prof E Otten, dr LJ Mouton)

Bos FM
Ecological momentary assessment as a clinical tool in psychiatry: promises, pitfalls, and possibilities
(prof M Wichers, prof R Bruggeman, dr JAJ van der Krieke, dr E Snippe)

Akbari F
Chronic pain in the context of the lives of dyads; cognitions, behaviors, and well-being
(prof M Hagedoorn, prof R Sanderman, dr M Dehghani)

Hepping AM
Grip on recovery after paediatric forearm fractures
(prof SK Bulstra, prof JHB Geertzen, dr M Stevens)

Beijers L
Passing the heterogeneity of major depression
(prof RA Schoevers, dr KJ Wardenaar, dr HM van Loo)

Köhler TC
Providing color to the pharmacy technician; a new profession within the pharmacy team
(prof ADC Jaarsma, dr M Westerman)



A

Bunk SF
Frontal brain functioning and pain; possible underlying mechanisms of increased pain responses 
in age- and dementia-related cognitive impairment
(prof SU Zuidema, dr M Kunz)

Bosáková L
Breaking the cycle of poverty; routes to counteract intergenerational transmission of 
socioeconomic health differences
(prof SA Reijneveld, prof A Madarasová-Gecková)

Vendeloo SN van

(prof PLP Brand, prof SK Bulstra, dr CCPM Verheyen)

Sampura MTA

(prof AF Bos, dr CV Hulzebos, dr PH Dijk, dr R Etika)

Siswanto JE
Retinopathy of prematurity; how to prevent retinopathy of prematurity in preterm infants in 

(prof AF Bos, prof A Adisasmita, dr PH Dijk)

Kaper MS 

competencies of health professionals and shifting towards health literacy friendly organizations 
(prof SA Reijneveld, prof AF de Winter) 

Schuurmans J
Population-based expanded carrier screening reporting couple results only: a mixed methods 
approach
(prof IM van Langen, prof AM Lucassen, prof AV Ranchor, dr M Plantinga) 

For earlier theses visit the website. 


	Appendices



