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Dankwoord

Zonder hulp van velen was dit proefschrift niet tot stand gekomen! Een aantal van 
jullie wil ik graag noemen.

Allereerst mijn copromotoren dr. P.H. Dijk en dr. C.V. Hulzebos. Toen jullie mij 
benaderden voor de BARTrial met daaruit voorvloeiend dit promotietraject heb ik 
niet lang getwijfeld. De praktische uitvoer van het onderzoek en het contact met de 
patiënten trokken me meteen aan. Het verzamelen, analyseren en opschrijven van 
data was nieuw voor me en een grote uitdaging. Ik heb ontzettend veel van jullie 
geleerd in de afgelopen jaren. Dit heeft me als mens en als dokter gevormd. Ik be-
wonder jullie tomeloze inzet, enthousiasme en interesse in het doen van onderzoek. 

Beste Peter, de uren die we samen sleutelden aan teksten, tabellen en figuren 
waren zeer leerzaam, enthousiasmerend en motiverend om stukken tot een beter, 
duidelijker en mooier geheel te maken. Ik heb veel van je geleerd. Dank je wel voor 
je vertrouwen! 

Beste Chris, zonder jouw kritische blik was ik nooit zover gekomen met mijn 
proefschrift. Elke bespreking weer wist je het stuk naar een hoger niveau te tillen 
door een andere kant van het onderzoek te belichten. Dank je wel!

Dan mijn promotor prof. dr. A.F. Bos. Beste Arie, toen ik net begon met mijn 
promotieonderzoek vertelde je dat onderzoek doen vooral uit jezelf moet komen. 
Deze wijze woorden heb ik zeker ter harte genomen, en hebben me gebracht bij 
het resultaat dat ik nooit had durven dromen: mijn eigen boekje! Dank je wel voor 
je steun, kritische blik en neutrale visie waar nodig in mijn promotietraject.

Ik heb grote bewondering voor de ouders en patiënten die mee hebben gedaan 
met de BARTrial. Het was al moeilijk genoeg dat een kind onverwacht zo vroeg 
ter wereld kwam, laat staan dat je dan als ouder ook nog na moet denken of je mee 
wilt doen aan wetenschappelijk onderzoek. Heel hartelijk dank!

De leden van de beoordelingscommissie prof. dr. W.P. Fetter, prof. dr. F.J. Walther 
en prof. dr. H.J. Verkade wil ik hartelijk danken voor het kritisch doorlezen van 
mijn proefschrift.
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De BARTrial studiegroep wil ik danken voor de fijne samenwerking: Leiden UMC: 
E.Lopriore, Amsterdam MC: L. van Toledo-Eppinga en D.H.G.M. Nuyte mans, 
UMC Utrecht: M.J.N. Benders en K.K.M. Korbeeck, Isala Zwolle: R. A. van Lingen 
en L.J.M. Groot-Jebbink, UMC St. Radboud Nijmegen: K.D. Liem en P. Mansvelt, 
Maxima MC Veldhoven: J. Buijs, Erasmus MC Rotterdam: P. Govaert en I. van 
Vliet, UMC Maastricht: A.L.M. Mulder en C. Wolfs, VUMC Amsterdam: W.P.F. 
Fetter en A.R.C. Laarman, Toronto: M. Offringa. Voor de follow up van alle kin-
deren: A.G. van Wassenaer-Leemhuis, S.A.J. Ruiter (en alle studenten die hebben 
geholpen met testen) en K.N.J.A. van Braeckel. En voor de statistiek: P.F.M. Krabbe 
en E.H. Quik. Jorien, dank je wel voor de ASQ’s. Christa, dank je wel voor de tips 
voor het neurologisch onderzoeken van jonge kinderen. Henk Breukelman, Theo 
en Marissa van het lab, dank jullie wel voor de hulp bij de opslag van de monsters!    
En natuurlijk alle andere neonatologen, arts-assistenten, verpleegkundigen, secre-
taresses en anderen van het UMCG en de andere centra die zich voor de BARTrial 
en de andere studies hebben ingezet: dank jullie wel!

Miriam, dank je wel voor het BART-logo!

Beste Frans Cuperus, dank je wel voor de samenwerking. Gelukkig zijn er, ondanks 
de soms uitzichtloze uren die we hebben doorgebracht in het lab, een paar mooie 
stukken tot stand gekomen.

Beste Henk Vreman, hartelijk dank voor de samenwerking bij het opschrijven van 
hoofdstuk 7. Beste Maaike en Vera, dank jullie wel voor het meten van de stra lings-
sterkte van alle fototherapielampen en daarna de verwerking van de gegevens voor 
het fototherapiestuk. Jullie hebben een prachtige ‘BART’ ontworpen die jullie daarna 
gelukkig ook zelf overal mee naartoe sleepten. 

Graag wil ik alle andere co-auteurs danken voor de fijne samenwerking/I would like 
to thank all other co-authors: Claudio Tiribelli, Charles Ahlfors, Henkjan Verkade, 
Cas Weykamp en Christa Cobbaert.

Dear Prof. Ahlfors, thank you very much for sharing your knowledge on the complex 
matter of free bilirubin!

Beste Margreet & Andrea, we hebben heel wat meegemaakt in het lab met ons 
‘bili-monster’. Fijn dat de metingen nu beter gaan. Het heeft bloed, zweet en tranen 
gekost. Dank voor de fijne samenwerking en veel succes in de toekomst! Beste Jan 
Dijks, dank je wel voor de technische ondersteuning.
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Dear Graham and Cassie, thank you very much for all the help with the measure-
ment of free bilirubin levels.  

Alle neonatologen, fellows, arts-assistenten en (arts-)onderzoekers van de neo-
natologie wil ik hartelijk danken voor de input, kritische blik en motiverende feedback 
die jullie geleverd hebben bij de researchbesprekingen. Ook heel hartelijk dank voor 
de ondersteuning en gezelligheid tijdens congressen.

Janette & Greetje, dank jullie wel voor alle hulp (en gezelligheid)! Jannie Tjassing en 
Aad van Mourik dank jullie wel voor de ondersteuning waar nodig.

Al het denkwerk heeft zich afgespeeld in de kelder van het Triadegebouw. Gelukkig 
zat ik daar niet alleen! Er zijn in de jaren een heleboel (arts-)onderzoekers gekomen 
en gegaan. Een paar wil ik bij naam noemen. Allereerst mijn kamergenootjes van 
kz0027: Karin, Tina, Bertine, Laura, Nicole, Annemieke en Djoeke. Wat hebben we 
veel meegemaakt met z’n allen! Dank jullie wel voor de gezelligheid maar ook voor 
de momenten van reflectie! Verder natuurlijk Elise Verhagen en Elise Roze dank 
jullie wel voor de gezelligheid tijdens congressen en de samenwerking tijdens de 
inclusieperiode en de follow up van onze studies. Ingrid, Eryn, Carianne, Hiltje, Paul, 
Menno, Martijn, Michelle, José en Chris Peter, dank jullie wel voor de gezelligheid. 
Janyte, dank je wel voor het prachtige ontwerp van de omslag!

Beste Koos, mede door jou heb ik ingezien dat ik mijn proefschrift echt af moest gaan 
maken. Dank je wel voor het leerzame eerste huisartsopleidingsjaar. Ik heb niet alleen 
veel over de huisartsgeneeskunde, maar ook veel over mezelf geleerd.

Lieve vrienden en familie, dank jullie wel voor jullie interesse in mijn proefschrift. 

Lieve Janneke, dank je wel dat je mijn paranimf wilt zijn! Als pubers op de middelbare 
school, studenten in het Groningse studentenleven, Jip & Janneke in de boot en nu 
als moeders hebben we al een hele levensloop samen meegemaakt. Je bent me heel 
dierbaar. Dank je wel dat je er altijd voor me bent en altijd de juiste dingen weet te 
zeggen waardoor ik er weer tegenaan kan. Ik ben blij dat je in dit ‘huwelijk met de 
universiteit’ mijn bruidsmeisje wilt zijn! 

Lieve Karin, je bent een waardevolle collega en vriendin geworden de afgelopen 
jaren. Ik ben ontzettend blij dat je eindelijk je welverdiende opleiding tot kinderarts 
bent begonnen. Dank je wel voor de gezellige tijd samen in de kelder en daarbuiten. 
Fijn dat je vandaag aan mijn zijde staat. 



172

Lieve papa en mama, een paar regels in mijn boekje zijn natuurlijk nooit genoeg om 
mijn liefde en dank te uiten. Dit proefschrift was er nooit gekomen zonder jullie. Ik 
wil jullie in ieder geval heel erg danken voor jullie altijd veilige en warme thuishaven 
en jullie vertrouwen. Fijn dat jullie de laatste tijd zo vaak bij konden springen voor 
een warme maaltijd en hulp met de kinderen!

Lief broertje Joost, dank je wel voor je hulp bij het vinden van de juiste woorden.

Lieve Matthijs, je bent nooit gestopt te geloven dat het boekje eens af zou komen. De 
laatste loodjes waren zwaar maar ook waardevol. Ook dit hebben we samen gedaan! 
Dank je wel!

Lieve Noor en Nout, jullie zijn een verrijking van mijn leven. Heerlijk hoe alles van 
me af kon glijden zodra ik jullie smoeltjes zag. We gaan nog veel leuke dingen mee-
maken samen! Lief klein kindje in mijn buik, wat ben ik benieuwd naar jou! Je hebt 
me vleugels gegeven tijdens de laatste loodjes van dit boekje!


