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Dankwoord

Dit proefschrift is het resultaat van een MD/PhD traject binnen de onderzoekslijn 

Neonatale Neurologie van de afdeling Neonatologie, Beatrix Kinderziekenhuis, 

Universitair Medisch Centrum Groningen. Onderzoek doen doe je niet alleen, dat 

leerde ik al snel. Daarom wil ik graag een aantal mensen bedanken die mij geholpen 

hebben bij het onderzoek en bijgedragen hebben aan het plezier en enthousiasme 

dat ik daarbij had. Mocht ik daarbij iemand vergeten dan is dit niet bewust en niet 

persoonlijk bedoeld.

Allereerst wil ik mijn promotor Prof. Dr. A.F. Bos bedanken. Beste Arie, jij was 

gedurende mijn promotietraject mijn steun en toeverlaat. Jij valt overduidelijk onder 

het kopje ‘de professionele begeleider’, uit het boekje ‘Promoveren, een wegwijzer 

voor de beginnend wetenschapper’ dat je me gaf aan het begin van mijn promotie 

traject. “De professional heeft altijd tijd voor je, leest stukken snel, voorziet ze 

van adequaat commentaar, motiveert je, en combineert de rollen van coach en 

beoordelaar op bewonderenswaardige wijze.” Ik heb veel bewondering voor jou als 

wetenschapper. Met jouw kritische en wetenschappelijke blik wist je mijn veldwerk 

naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast heb je mij de ruimte gegeven om eigen 

ideeën te ontplooien en heb je mij als jonge onderzoeker geprikkeld tot nadenken. 

We hadden vaak op een prettige manier discussies waarbij je mij de ruimte gaf om 

mijn (soms kritische) mening te geven. Naast het onderzoek hebben we ook in onze 

vrije tijd verschillende dingen ondernomen. Je hebt jouw passie voor klassieke 

muziek en opera op me overgedragen doordat je me op congressen meenam 

naar opera’s van onder andere Mozart en Verdi. Wij als onderzoekers namen jou 

daarop mee naar een opera in het marionetten theater. Een iets andere entourage 

maar minstens net zo onderhoudend. Dit waren bijzondere ervaringen voor mij. 

Ook in jouw gezin heb ik een warm welkom gekregen. Regelmatig kwam ik samen 

met Ewold of Elise pizza’s bij jullie bakken en deden we spelletjes met Judith, 

Fionneke en Jasper. Arie, met jou als voorbeeld ben ik gepassioneerd geraakt 

voor de zorg voor zieke pasgeboren kinderen. Ik had mij geen betere Doktervater 

kunnen wensen.
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Lieve Elise, jij bent naast een goede vriendin ook een intelligente en gezellige 

collega om mee samen te werken en een trouwe paranimf. Wat hebben wij veel 

mooie momenten beleefd de afgelopen jaren. We vlogen de hele wereld over om 

anderen te vertellen over ons onderzoek en geïnspireerd te raken door de verhalen 

van anderen. We deelden een werkkamer en hielden elkaar (en ook de andere 

kamergenoten) ieder moment van de dag op de hoogte van de voortgang van ons 

onderzoek. Wij werden vaak gekscherend ´de Elises´ genoemd. Soms vonden we 

dat vervelend, maar eigenlijk was ik er altijd heel trots op. Jij was altijd bereid een 

kritische blik te werpen op een abstract of paper van mijn hand. Samen hielpen 

we elkaar waar mogelijk om ons onderzoek te verbeteren en onze persoonlijke 

ambities waar te maken. Zo´n vriendschap en collegialiteit is in mijn ogen goud 

waard.

Lieve Petra, naast een goede vriendin ben je een fantastische paranimf geweest. 

Heel erg bedankt voor al je meedenken en enthousiaste helpen bij de laatste 

loodjes rondom het proefschrift en de verdediging. Ook heb ik fijne herinneringen 

aan de gezellige lunches en borrels die we samen met collega Kingma en Verhagen 

hadden. Dank daarvoor!

Daarnaast heb ik heel plezierig met andere jonge en meer ervaren onderzoekers 

samengewerkt. Koen, jij leerde mij de basis van de neuropsychologie en het 

testen van diverse neurocognitieve functies. Met jouw Belgische humor en 

kritische wetenschappelijke toon wist je mijn onderzoek van nuttig commentaar te 

voorzien. Christa van der Veere, jij leerde me het Touwen neurologisch onderzoek 

en de brede variabiliteit van de normale ontwikkeling herkennen. Carel Maathuis, 

jij leerde me veel over de klinische kenmerken en behandeling van kinderen met 

een cerebrale parese. Janneke Bruggink, Henk ter Horst, Jorien Kerstjens en 

Lisethe Meijer, de prettige samenwerking die we hadden heeft geleid tot mooie 

onderzoeksresultaten. Mijn dank hiervoor.

Prof. Dr. Mijna Hadders-Algra wil ik bedanken voor haar kritische blik op de opzet 

en uitwerking van enkele van de onderzoeksprojecten.

Er zijn diverse studenten waar ik mee samen heb gewerkt en waarvan er velen 

tevens co-auteur zijn op één van de papers. Attie, Bastiaan, Janyte, Jozien, 

Mariska, Meike, en Rachel bedankt voor de prettige samenwerking. Daarnaast 
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gaat mijn dank uit naar de andere neonatologen en fellows voor hun kritische blik 

en repliek op mijn onderzoek bij het bespreken van onderzoeksprojecten en het 

oefenen van voordrachten tijdens de researchbesprekingen op dinsdagochtend.

Dan waren er verschillende ganggenoten en onderzoekers van de Neonatologie die 

gezelligheid brachten in de koffiepauzes: Annemiek, Annemieke, Bertine, Carianne, 

Chris Peter, Deirdre, Eryn, Hiltje, Ingrid, José, Karin, Marrit, Martijn, Menno, 

Michelle, Nicole, Marieke, Paul, Tina en Tjitske. Ook wil ik enkele secretaresses 

en beleidsmedewerkers van het Beatrix Kinderziekenhuis bedanken voor advies, 

ondersteuning en interesse in mijn onderzoek: onder andere Janette Tienkamp, 

Jannie Tjassing en Aad van Mourik.

During my PhD I went abroad for 4 months to the Hammersmith Hospital in London, 

England. I want to thank Dr. S.J.J. Counsell and Dr. F.M. Cowan for giving me the 

opportunity to work under their supervision on a challenging and very interesting 

research project. Dear Serena, dear Frances, you taught me a lot about MRI and 

DTI techniques and made me feel very welcome in your research group. Also I 

want to thank Prof. Dr. M.A. Rutherford for the collaboration. 

Dear Amy, Gareth, and Polly, it was great sharing an office with you, but particularly 

the out of office drinks that we had in the evenings and weekends made my stay 

in London very pleasant. Isotta, as my GM sister you were a great colleague and 

friend. Finishing my project in London while staying in your penthouse in Notting 

Hill was very pleasant. Ash, Guiliana, Jasenka, Joanna, Rodrigo, Vanessa, Veena, 

and many others also contributed to the great time that I had in London. 

De Junior Scientific Masterclass wil ik bedanken voor de mogelijkheid die ik heb 

gekregen om dit onderzoek in de vorm van een MD/PhD traject uit te voeren.

Dr. Titia Brantsma – van Wulfften Palthe wil ik bedanken voor de beoordeling van 

mijn artikelen op het Engels en Stephan Eikens voor het ontwerpen van de cover 

en de lay-out van het proefschrift.

De leden van de leescommissie, Prof. Dr. P.J.J. Sauer, Prof. Dr. L.S. de Vries en Prof. 

Dr. F.J. Walther wil ik bedanken voor hun kundige beoordeling van het proefschrift. 

Daarnaast wil ik Prof. Dr. P.J.J. Sauer bedanken voor de prettige samenwerking 

die we hebben gehad.

Lieve familie en vrienden, ook al waren jullie niet inhoudelijk betrokken bij mijn 
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onderzoek toch wil ik jullie bedanken. Papa en mama voor het (zelf)vertrouwen 

dat jullie me mee hebben gegeven, het relativeringsvermogen en de interesse die 

jullie altijd hadden in mijn onderzoek. Joline en Loes, mijn lieve zussen waarmee 

ik in mijn vrije tijd veel heb ondernomen om zo even los te komen van studie en 

onderzoek.

Lieve Ewold, jouw onvoorwaardelijk liefde en luisterend oor zijn van onschatbare 

waarde voor mij geweest. Wij zijn maatjes en stimuleren elkaar om het beste uit 

onszelf te halen, zowel in het werk als in ons privéleven. Op de juiste momenten 

bracht jij mij een kopje koffie of bracht je me met de auto naar het ziekenhuis als 

het weer eens regende. Dat jij mij dan ook nog altijd hielp met het maken van 

figuren in de artikelen is dan bijzaak, maar ik ben je er zeer dankbaar voor!

Tenslotte wil ik de ouders en kinderen bedanken die geparticipeerd hebben in het 

onderzoek. Zonder hen hadden we dit onderzoek niet kunnen uitvoeren.


