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Summary in English
Necrotizing enterocolitis is the most common and devastating gastrointestinal 
disease in newborn infants. It predominantly affects infants with a very low birth 
weight: over 90% of children who develop the disease are born preterm. As a greater 
number of preterm infants survive the early neonatal period, the patient population 
at greatest risk of necrotizing enterocolitis increases. Despite advances in neonatal 
intensive care medicine and significant gains in premature infant survival in  the 
past decades, necrotizing enterocolitis remains one of the leading causes of morbid-
ity and mortality in neonatal intensive care units globally. Prevalence of necrotizing 
enterocolitis ranges between 7% and 11% of infants weighing less than 1500 grams. 
Mortality rates range from 15% to 30%, with the highest rate among infants with 
the most advanced stages of necrotizing enterocolitis.

Despite decades of intensive research, understanding of the pathophysiol-
ogy of necrotizing enterocolitis remains poor. Several characteristics of the preterm 
intestine, including immature gastrointestinal motility, inadequate circulatory reg-
ulation, inadequate intestinal barrier function, altered microbiota and an impaired 
immune defense might play a role in the development of the disease. Early detec-
tion of these specific mechanisms may give the clinician an early warning about the 
onset of the disease. Markers of intestinal damage (iFABP), markers of intestinal 
inflammation (calprotectin), intestinal bile salt levels and markers of intestinal 
perfusion (using NIRS) could therefore be helpful in  identifying infants with an 
increased risk for the development of necrotizing enterocolitis.

The main aim of this thesis was to investigate several noninvasive markers 
to predict the development of necrotizing enterocolitis in asymptomatic preterm 
infants. The second aim was to determine a possible marker that independently 
predicts the progression of necrotizing enterocolitis within the first day after diag-
nosis. Our third aim, then, was to assess the rate and type of complications after 
the creation and closure of an enterostomy in neonates with an acute abdominal 
emergency in our center.
To this end, we formulated the following research questions:
1.  What is known in the medical literature about predicting necrotizing enteroco-

litis in preterm infants using noninvasive markers? (Chapter 2)
2.  Can we differentiate high-risk infants who develop necrotizing enterocolitis 

from those who do not by prospectively measuring urinary intestinal fatty acid 
binding protein? (Chapter 3)

3.  Can serial measurements of fecal calprotectin help us to differentiate high-risk 
infants who develop necrotizing enterocolitis from those who do not? (Chapter 4)

4.  Can serial measurements of fecal bile salts aid in  identifying which preterm 
infants have an increased risk for the development of necrotizing enterocolitis? 
(Chapter 5)
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5.  Can cerebral and intestinal oxygenation differentiate high-risk infants who 
develop necrotizing enterocolitis from those who do not? (Chapter 6)

6.  Can conventional laboratory parameters, obtained in an early stage of the dis-
ease, be used to predict the progression of necrotizing enterocolitis? (Chapter 7)

7.  What complications occur after the creation and closure of an enterostomy 
in neonates with an acute abdominal emergency in our center? Is the creation of 
an enterostomy a safe alternative or should it preferably be avoided? (Chapter 8)

What is known in the literature about predicting necrotizing enterocolitis 
in preterm infants using noninvasive markers?

To answer this question, we systematically searched for literature on the use of 
noninvasive markers in the prediction of necrotizing enterocolitis in asymptom-
atic preterm infants, published in  the past fifteen years. Although many stud-
ies have been published on the use of (bio)markers in necrotizing enterocolitis, 
only ten studies focused on noninvasive markers in the prediction of the disease. 
Predictive markers that showed promising results in small studies include those 
related to intestinal damage (urinary intestinal fatty acid-binding protein), fecal 
inflammatory markers (calprotectin, calgranulin-C) and markers measuring the 
intestinal circulation (e.g. flow velocimetry in the superior mesenteric artery and 
regional tissue oxygenation). Validation of these emerging candidate markers is, 
however, required in larger studies to develop the best predictive strategy for nec-
rotizing enterocolitis.

Can we differentiate high-risk infants who develop necrotizing enterocolitis 
from those who do not by prospectively measuring urinary intestinal fatty 
acid binding protein?

To answer this question we compared iFABP/cru ratios between infants who devel-
oped necrotizing enterocolitis and infants who did not (controls) in the first week 
after birth, in  the week prior to the development of the disease and within two 
days after the clinical suspicion of the disease. Nor during the first week after birth, 
neither in the week preceding the onset of necrotizing enterocolitis we found dif-
ferences in iFABP/cru ratios between subjects that developed necrotizing enteroco-
litis and controls. We conclude therefore that urinary intestinal fatty acid binding 
protein cannot be used to predict the development of necrotizing enterocolitis 
in asymptomatic preterm infants.
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After the first clinical suspicion of necrotizing enterocolitis had arisen, how-
ever, the iFABP/cru ratios were significantly higher in  subjects with necrotizing 
enterocolitis compared to controls. Urinary intestinal fatty acid-binding protein 
might therefore be useful in the detection of intestinal damage in symptomatic pre-
term infants with definite necrotizing enterocolitis. It might be helpful as a diagnostic 
marker to differentiate necrotizing enterocolitis from other gastrointestinal diseases 
with similar symptoms.

Can serial measurements of fecal calprotectin help us to differentiate high-
risk infants who develop necrotizing enterocolitis from those who do not?

We measured fecal calprotectin two times a week from Day 1 after birth until five 
weeks after birth or until the onset of necrotizing enterocolitis. Both in  subjects 
with necrotizing enterocolitis and in controls, we identified high fecal calprotectin 
concentrations during the first weeks after birth, and high inter- and intra-indi-
vidual variability. We found no differences in calprotectin concentrations between 
subjects that developed necrotizing enterocolitis and controls in the week before 
the onset of the disease. Neither did we find an intra-individual rise in calprotectin 
concentrations within subjects that developed necrotizing enterocolitis. We believe 
that measurement of fecal calprotectin is not adequate for the prediction of nec-
rotizing enterocolitis. Based on the present data fecal calprotectin does not seem 
a promising diagnostic marker either.

Can serial measurements of fecal bile salts aid in identifying which preterm 
infants have an increased risk for the development of necrotizing enterocolitis?

To address this question, we measured unconjugated and conjugated fecal bile salts 
in  the first feces sample after birth and in  two samples prior to manifestation of 
necrotizing enterocolitis in ten infants who developed necrotizing enterocolitis and 
in twenty matched controls. We compared fecal bile salt composition and concen-
tration between these two groups. We observed that total unconjugated bile salt 
concentrations in preterm infants that developed necrotizing enterocolitis decrease 
at  a  slower rate after birth, compared with controls. To determine, however, the 
precise predictive value and clinical applicability of fecal bile salts in the develop-
ment of necrotizing enterocolitis, further studies are needed.
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Can cerebral and intestinal oxygenation differentiate high-risk infants who 
develop necrotizing enterocolitis from those who do not?

To answer this question, we monitored cerebral and intestinal oxygenation in high-
risk infants during the first weeks of life. Infants with cerebral oxygen saturation 
values below 70 percent (below the 25th percentile) in the first two days after birth 
had a nine-fold higher risk of developing necrotizing enterocolitis than infants with 
cerebral oxygen saturation above 70 percent (greater than or equal to the 25th per-
centile). Intestinal oxygenation values obtained in the first two days after birth were 
not predictive for the development of necrotizing enterocolitis. Two days prior to 
the onset of necrotizing enterocolitis, we found higher values of intestinal FTOE 
in infants who developed the disease compared with controls.

Can conventional laboratory parameters, obtained in an early stage of the 
disease, be used to predict the progression of necrotizing enterocolitis?

To answer this question we retrospectively analyzed the data of all patients with nec-
rotizing enterocolitis admitted between 1990 and 2010 in our center and measured 
pH, glucose, leukocytes, platelet-count and values of C-reactive protein at three dif-
ferent time-points within the first day after diagnosis. We found statistically signifi-
cant odds ratios for pH and platelet levels for the prediction of disease progression. 
Acidosis (pH-level < 7.30) at onset of necrotizing enterocolitis, thrombocytopenia 
after 12 hours, and acidosis after 24 hours (OR: 21.2, 20.9, 16.1, resp.) proved to 
be independent predictors for the progression of the disease, defined as need for 
surgery or leading to death. We concluded that acidosis and/or thrombocytopenia 
during the first 24 hour after diagnosis of necrotizing enterocolitis should alert cli-
nicians to the considerably increased risk of progressive disease.

What complications occur after the creation and closure of an enterostomy in 
neonates with an acute abdominal emergency in our center? Is the creation of 
an enterostomy a safe alternative or should it preferably be avoided?

We analyzed all data regarding neonates ( < 30 days of age) who underwent a lapa-
rotomy for a suspected abdominal emergency between 2000 and 2010 in our center. 
We were mainly interested in  the rate and type of complications after both the 
creation and closure of an enterostomy.  We found a considerable occurrence of 
complications after the creation of an enterostomy (34%), for which almost about 
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half of patients needed a reoperation. After the closure of the enterostomy, 25% of 
the patients developed a complication, of which another 50% needed a reopera-
tion. We realize that creating an enterostomy in newborns is preferable in certain 
situation, but pediatric surgeons should be aware of the high rate of substantial 
enterostomy related complications. We prefer to perform a primary anastomosis 
in the treatment of an acute abdominal emergency in neonates, unless peroperative 
conditions dictate otherwise.

Insights and future perspectives

The results of this thesis confirm the prevailing idea that preterm necrotizing entero-
colitis is a  multifactorial disease. Those infants who develop necrotizing entero-
colitis do so because they have acquired multiple distinct risk factors. The direct 
effect of these factors on intestinal integrity seems relatively mild since enterocyte 
damage is not detectable prior to the first clinical signs of the disease. The first ‘hit’ 
(e.g. a reduction of intestinal circulation) might occur even before birth, or during 
the first days after birth and this predisposes the infant to an increased risk of  
developing necrotizing enterocolitis later in life. When this first hit is followed by 
single or multiple distinct factors that add to this risk, the preterm infant might go 
on to develop necrotizing enterocolitis. The coincidence of risk factors seems to be 
an acute event, in which damage of the intestinal cells rapidly leads to clinical signs.

Measuring cerebral and splanchnic oxygenations might be useful in the early 
identification of preterm infants who will develop necrotizing enterocolitis. Infants 
with low cerebral oxygenation saturation within the first two days after birth should 
be monitored more intensively in order to notify the first clinical signs of necrotiz-
ing enterocolitis as early as possible.

As we found higher levels of fecal bile salts prior to the development of nec-
rotizing enterocolitis, it would be very interesting to investigate the precise effect of 
the microbiota, antibiotic treatment and type of feeding on levels of fecal bile salts 
in preterm infants, and determine their role in the pathophysiology of necrotizing 
enterocolitis.

 Studies on non-invasive markers in the prediction of necrotizing enteroco-
litis remain essential in the near future. These studies should, however, go together 
with studies unraveling the pathophysiology of necrotizing enterocolitis. The more 
we understand the pathophysiology of this devastating disease, the better we will 
be able to create preventative strategies, which may subsequently improve neona-
tal outcome. Prevention of this highly damaging disease should be considered the 
common goal for all researchers in the field of necrotizing enterocolitis.
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Nederlandse samenvatting
Necrotiserende enterocolitis (NEC) is de meest voorkomende en meest ernstige 
gastro-intestinale ziekte bij pasgeboren kinderen. NEC komt voornamelijk voor bij 
kinderen met een extreem laag geboortegewicht: meer dan 90% van de kinderen 
die de ziekte ontwikkelen zijn preterm geboren. Aangezien een steeds groter aantal 
van de te vroeg geboren kinderen de vroege neonatale periode overleeft, neemt de 
populatie die het grootste risico op NEC heeft toe. Ondanks de sterke vooruitgang 
in neonatale intensive care geneeskunde en de significante toename van de overle-
ving van preterm geboren neonaten gedurende de afgelopen decennia, blijft NEC 
de meest voorkomende oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in neonatale inten-
sive care units (NICUs) wereldwijd. De prevalentie van NEC varieert tussen de 7% 
en 11% in kinderen met een geboortegewicht onder de 1500 gram. Sterftecijfers 
variëren tussen de 15% en 30%, met de hoogste sterfte bij kinderen met de meest 
vergevorderde stadia van NEC.

De kennis met betrekking tot de pathofysiologie van NEC blijft, ondanks 
decennia van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, beperkt. Verscheidene 
eigenschappen van de premature darm kunnen mogelijk een rol spelen bij het 
ontstaan van de ziekte, zoals: verminderde gastrointestinale motiliteit, inadequate 
circulatoire regulatie, inadequate functie van de darmwandbarrière, een veran-
derd microbioom en een nog niet volledig ontwikkelde immuunrespons. Vroege 
detectie van dergelijke pathofysiologische mechanismen zou verpleegkundigen en 
artsen alert kunnen maken op het ontstaan van de ziekte. Markers van intestinale 
schade (iFABP), markers van intestinale inflammatie (Calprotectine), intestinale 
galzouten spiegels en markers van intestinale perfusie (met het gebruik van Near 
Infrared Spectroscopy–NIRS) zijn daarom mogelijk bruikbaar om kinderen met 
een toegenomen risico op het ontwikkelen van NEC te identificeren.

Het hoofddoel van dit proefschrift was het onderzoeken van niet-invasieve 
markers die de ontwikkeling van NEC kunnen voorspellen in  asymptomatische 
premature neonaten. Het tweede doel was het onderzoeken van laboratoriumwaar-
den die onafhankelijk de progressie van NEC binnen de eerste dag na diagnose 
kunnen voorspellen. Het derde doel, tot slot, was het in kaart brengen van de com-
plicaties na het aanleggen en opheffen van een stoma bij pasgeborenen met acute 
abdominale pathologie.
Hiervoor hebben we de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1.  Wat is er bekend in de wetenschappelijke literatuur over het voorspellen van NEC 

in premature neonaten met behulp van niet-invasieve markers? (Hoofdstuk 2)
2.  Is het mogelijk om hoog-risico prematuren die later NEC ontwikkelen te onder-

scheiden van hoog-risico prematuren die later geen NEC ontwikkelen door het 
prospectief meten van urine iFABP? (Hoofdstuk 3)
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3.  Kunnen seriële bepalingen van fecaal calprotectine ons helpen hoog-risico pre-
maturen die NEC ontwikkelen te onderscheiden van hoog-risico prematuren 
die dat niet doen? (Hoofdstuk 4)

4.  Kunnen seriële bepalingen van fecale galzouten onderscheiden welke hoog-ri-
sico premature neonaten een verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van 
NEC? (Hoofdstuk 5)

5.  Kan het prospectief meten van cerebrale en intestinale zuurstofvoorziening bij 
hoog-risico neonaten helpen bij het onderscheiden van neonaten die NEC ont-
wikkelen en neonaten die dat niet doen? (Hoofdstuk 6)

6.  Kunnen conventionele laboratoriumparameters, verzameld in de eerste 24 uur 
na diagnose, worden gebruikt om de progressie van NEC vroeg te voorspellen? 
(Hoofdstuk 7)

7.  Welke complicaties treden op na zowel het aanleggen als het opheffen van een 
stoma bij neonaten met acuut abdominale pathologie? Is het creëren van een 
stoma een veilige behandelkeuze of moet het bij voorkeur worden vermeden? 
(Hoofdstuk 8)

Wat is er bekend in de wetenschappelijke literatuur over het voorspellen van 
NEC in premature neonaten met behulp van niet-invasieve markers?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we systematisch gezocht naar literatuur 
over het gebruik van niet-invasieve markers in het voorspellen van NEC bij asymp-
tomatische premature neonaten, gepubliceerd in de afgelopen vijftien jaar. Hoewel 
vele artikelen zijn gepubliceerd over het gebruik van (bio)markers in NEC, zijn er 
slechts tien onderzoeken verschenen over het gebruik van niet-invasieve markers 
in het voorspellen van de ziekte. Veelbelovende resultaten werden beschreven over 
markers van darmwandschade (iFABP), fecale ontstekingswaarden (calprotectine, 
calgranuline-C) en markers die informatie geven over de intestinale circulatie. 
Validatie van deze veelbelovende markers dient echter verricht te worden in grotere 
onderzoeken.

Is het mogelijk om hoog-risico prematuren die later NEC ontwikkelen te 
onderscheiden van hoog-risico prematuren die later geen NEC ontwikkelen 
door het prospectief meten van urine iFABP?

We vergeleken iFABP/creatinine ratios tussen kinderen die NEC ontwikkelden en 
kinderen die dat niet deden (controle groep) in de eerste week na de geboorte, in de 
week voor de ontwikkeling van de ziekte en binnen twee dagen na de eerste kli-
nisch verdenking op NEC. Noch tijdens de eerste week na de geboorte, noch in de 
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week voorafgaand aan het ontstaan van NEC vonden we verschillen in iFABP/cru 
ratios tussen de groep die NEC ontwikkelde en de controle groep. We concluderen 
daarom dat de urine iFABP niet kan worden gebruikt om de ontwikkeling van NEC 
bij asymptomatische prematuren te voorspellen.

Echter, in patiënten met NEC waren na de eerste klinische verdenking op de 
ziekte de iFABP /cru ratio’s wel significant hoger vergeleken met de controle groep. 
We concluderen daarom dat urine iFABP mogelijk een belangrijk hulpmiddel kan 
zijn bij het vroeg diagnosticeren van NEC.

Kunnen seriële bepalingen van fecale calprotectine ons helpen hoog-
risico prematuren die NEC ontwikkelen te onderscheiden van hoog-risico 
prematuren die dat niet doen?

We hebben fecaal calprotectine twee keer per week gemeten vanaf dag 1  tot vijf 
weken na de geboorte of tot het ontstaan van NEC. Zowel in neonaten die uiteinde-
lijk NEC ontwikkelden als bij neonaten in de controle groep, vonden we hoge con-
centraties van calprotectine in de feces gedurende de eerste weken na de geboorte, 
met daarbij tevens een grote inter- en intra-individuele variabiliteit. We vonden 
geen verschil in calprotectine concentraties tussen neonaten die NEC ontwikkel-
den en de controle groep in de week vóór het begin van de ziekte. Evenmin vonden 
we een intra-individuele stijging in calprotectine concentraties binnen de patiënten 
die NEC ontwikkelden. Wij denken dat het meten van fecaal calprotectine niet 
bruikbaar is voor het voorspellen of vroeg diagnosticeren van NEC.

Kunnen seriële bepalingen van fecale galzouten onderscheiden welke hoog-
risico premature neonaten een verhoogd risico hebben op de ontwikkeling 
van NEC?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we de ongeconjugeerde en geconjugeerde 
fecale galzouten in de eerste ontlasting na de geboorte en in twee samples vooraf-
gaand aan het ontstaan van NEC gemeten. Dit hebben we gedaan bij tien kinderen 
die NEC ontwikkelden en bij twintig gepaarde controle kinderen. We bepaalden 
de fecale galzout samenstelling en concentratie en vergeleken dit tussen de twee 
groepen. We zagen dat de totale ongeconjugeerde galzout concentraties in prema-
turen die NEC ontwikkelden trager afnamen na de geboorte, in vergelijking met de 
controlegroep. Verder onderzoek is nodig om de exacte voorspellende waarde en 
de klinische toepasbaarheid van fecale galzouten in de ontwikkeling van NEC vast 
te kunnen stellen.
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Kan het prospectief meten van cerebrale en intestinale zuurstofvoorziening 
hoog-risico neonaten die NEC ontwikkelen onderscheiden van diegenen die 
dat niet doen?

Met behulp van Near Infrared Spectroscopie (NIRS) hebben we de cerebrale en inte-
stinale zuurstofvoorziening in hoog-risico neonaten in de eerste weken van het leven 
gemeten. Premature neonaten met een cerebrale zuurstofaturatie waarde onder de 
70 procent in de eerste twee dagen na de geboorte ontwikkelden NEC negen keer 
vaker dan neonaten met cerebrale zuurstofaturatie waarden boven de 70 procent. 
Intestinale oxygenatie waarden verkregen in de eerste twee dagen na geboorte bleken 
niet bruikbaar in het voorspellen van de ontwikkeling van NEC. Twee dagen voor het 
optreden van NEC vonden we daarentegen hogere waarden van intestinale FTOE bij 
kinderen die de ziekte ontwikkelden vergeleken met de controle groep.

Kunnen conventionele laboratoriumparameters, verzameld in de eerste 
24 uur na diagnose, worden gebruikt om de progressie van NEC vroeg te 
voorspellen?

De data van alle patiënten met NEC opgenomen tussen 1990 en 2010 in ons cen-
trum hebben we retrospectief geanalyseerd. We onderzochten pH, glucose, leuko-
cyten, trombocyten en waarden van CRP op drie verschillende tijdstippen binnen 
de eerste dag na diagnose. We vonden statistisch significante odd’s ratios voor pH 
en trombocyten voor het voorspellen van het beloop van de ziekte, waarbij een 
slechte uitkomst werd gedefinieerd als de noodzaak tot chirurgische behandeling 
of het overlijden ten gevolgde van NEC. Acidose (pH < 7.30) bij aanvang van NEC, 
trombocytopenie na 12 uur, en acidose na 24 uur (ORs respectievelijk 21.2, 20.9 
en 16.1) bleken onafhankelijke voorspellers voor de progressie van de ziekte. Wij 
concludeerden dat acidose en / of trombocytopenie, tijdens de eerste 24 uur na de 
diagnose van NEC, clinici alert zouden moeten maken op het aanzienlijk verhoogd 
risico op ziekteprogressie.

Welke complicaties treden op na zowel het aanleggen als het opheffen van 
een stoma bij neonaten met acuut abdominale pathologie? Is het creëren 
van een stoma een veilige behandelkeuze of moet het bij voorkeur worden 
vermeden?

We analyseerden alle data van neonaten ( < 30 dagen oud) die een laparotomie voor 
acute abdominale pathologie ondergingen in  ons centrum tussen 2000 en 2010. 
We waren vooral geïnteresseerd in het aantal en soort complicaties na zowel het 
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aanleggen als het opheffen van het stoma. We vonden een aanzienlijke hoeveelheid 
complicaties na het creëren van een stoma (34%), waarvan bijna de helft van de 
patiënten een reoperatie nodig had. Na het opheffen van het stoma, ontwikkelde 
maar liefst 25% van de patiënten een complicatie, waarvan 50% een reoperatie 
nodig had. We realiseren ons dat het aanleggen van een stoma bij pasgeborenen 
onvermijdelijk is in bepaalde situaties, maar kinderchirurgen zouden zich bewust 
moeten zijn van het hoge percentage van stoma gerelateerde complicaties.

Inzichten en toekomstperspectief

De resultaten van dit onderzoek bevestigen het heersende idee dat NEC bij prema-
turen een multifactoriële aandoening is. De kinderen die NEC ontwikkelen doen 
dat omdat er verschillende risicofactoren bij hen aanwezig zijn. De directe werking 
van deze factoren op de intestinale integriteit lijkt initieel relatief mild, aangezien 
schade aan de enterocyten niet detecteerbaar is voorafgaand aan de eerste klinische 
symptomen van de ziekte. De eerste ‘hit’ (bv. een vermindering van intestinale cir-
culatie) kan al vóór de geboorte, of tijdens de eerste dagen na de geboorte optreden 
en kunnen een kind vatbaar maken voor de ontwikkeling van NEC op (iets) latere 
leeftijd. Wanneer deze eerste hit wordt opgevolgd door één of meerdere verschil-
lende factoren die een toegevoegd risico hebben, kan de premature neonaat NEC 
ontwikkelen. Het samenkomen van deze factoren lijkt een acute gebeurtenis te zijn, 
waarbij schade aan de darmcellen snel leidt tot klinische symptomen.

Het meten van cerebrale en splanchnische saturatie kan zinvol zijn bij de 
vroegtijdige identificatie van te vroeg geboren kinderen die een grotere kans hebben 
om NEC te ontwikkelen. Kinderen met een lage cerebrale saturatie binnen de eerste 
twee dagen na de geboorte moeten intensiever worden gecontroleerd om de eerste 
klinische verschijnselen van NEC zo vroeg mogelijk te detecteren.

We hebben hogere waarden van fecale galzouten gevonden voorafgaand aan 
de ontwikkeling van NEC. Het is daarom zeer interessant om het exacte effect van 
de microbiota, antibiotische behandeling en het type voeding op de concentratie en 
samenstelling van fecale galzouten bij premature kinderen te onderzoeken, en hun 
rol in de pathofysiologie van NEC te bepalen.

Wetenschappelijk onderzoek naar niet-invasieve markers in het voorspellen 
van het optreden van NEC blijft essentieel in de nabije toekomst. Dit onderzoek 
dient tevens als doel te hebben om de pathofysiologie van NEC verder te ontrafelen. 
Hoe meer we begrijpen van de pathofysiologie van deze ziekte, hoe beter we in staat 
zullen zijn preventieve strategieën te bedenken, die uiteindelijke de uitkomst van 
de neonaat zal verbeteren. Preventie van deze zeer ernstige ziekte moet worden 
beschouwd als het gemeenschappelijke doel van alle klinici en wetenschappers op 
het gebied van NEC.









177

Dankwoord
Lieve lezers,
Het schrijven van het dankwoord van dit proefschrift betekent voor mij het einde 
van een bijzondere tijd: een tijd waarin ik niet alleen op wetenschappelijk, maar 
ook op allerlei andere gebieden veel heb mogen leren. Ik wil alle mensen bedanken 
die hebben bijgedragen aan deze mogelijkheid; een aantal van hen wil ik hierbij 
persoonlijk noemen.

Allereerst, de ouders van de kinderen die we mochten benaderen om 
mee te doen aan de CALIFORNIA-trial. Ik ben jullie dankbaar dat jullie ‘ons 
onderzoekers’ toelieten in de bijzondere uren rondom de geboorte van jullie kind. 
De kinderen die deelnamen aan de CALIFORNIA-trial: zo klein maar toch zo 
groot. Ik wens jullie stuk voor stuk het allerbeste.

Mijn promotor prof. dr. A.F. Bos en copromotor dr. J.B.F. Hulscher. Een 
promotieteam bestaande uit een neonatoloog en een chirurg, had ik het beter 
kunnen treffen? De beschouwer en de snijder. De denker en de doener. De denker 
die doet en de doener die denkt. Wat heb ik veel van jullie geleerd!

Beste Arie, jij was het die rust bracht in  mijn hoofd en onderzoek. Jouw 
vertrouwen in mij en op een goede afloop hebben er voor gezorgd dat ik dit MD/
PhD-traject binnen de tijd heb kunnen afronden. Je maakte elke week tijd voor mij 
vrij in  je volle agenda en voorzag dan iedere keer geduldig –met (vul)pen- mijn 
werk van commentaar. Jij leerde mij doelgericht, optimistisch en realistisch te zijn. 
Dat mijn handen vlakbij mijn ogen zitten wist ik al, maar dat er ook nog een brein 
tussen zit heb ik van jou geleerd. Ik ben je ontzettend dankbaar. 

Beste Jan, bij jou is the sky the limit. Jij ziet altijd de mogelijkheden, en als 
ze er niet zijn, creëer je ze. Van jou kreeg ik onverwacht de kans om tijdens mijn 
studie te starten met promotieonderzoek. Dat mijn studiepad al uitgestippeld in het 
oosten van het land lag, zag jij eerder als uitdaging dan als obstakel. Je hebt me 
kansen, vertrouwen en vrijheid gegeven en daar ben ik je dankbaar voor. Dankzij 
jou weet ik nu hoe mooi de wereld van de wetenschap en de Chirurgie is, en kijk ik 
met veel plezier uit naar de toekomst.

De leden van de leescommissie, prof. mr. dr. A.A.E. Verhagen, prof. dr. 
R.M.H. Wijnen en prof. dr. J.A. Lisman wil ik hartelijk danken voor de kritische 
blik op het manuscript en het positieve eindoordeel van dit proefschrift.

Prof. dr. J.W. Snoek, coördinator masteropleiding Geneeskunde. In  2011 
hebt u mij de kans gegeven om in de vorm van een vervroegde wetenschappelijke 
stage de basis te leggen voor dit MD/PhD-traject. Zonder uw beslissing destijds had 
ik hier vandaag niet gestaan. Ik ben u zeer dankbaar.

De Junior Scientific Masterclass wil ik danken voor de mogelijkheid pro-
motieonderzoek te combineren met de master Geneeskunde in de vorm van een 
MD/PhD-traject.
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Veel dank aan iedereen die heeft meegeschreven aan dit proefschrift: mijn  
co-auteurs. Prof. dr. E. Heineman, beste Erik, samen met Arie en Jan stond jij aan 
de wieg van de CALIFORNIA-trial. Je Maastrichtse ervaringen in onderzoek naar 
NEC, iFABPs en andere markers kwamen hierbij goed van pas. Bedankt voor de 
hulp bij het opzetten van dit Groningse project. Dr. C.V. Hulzebos, beste Chris, dat 
je meer dan tien jaar na je eigen promotie nog steeds met zoveel passie kan praten 
over galzouten zegt genoeg over jouw liefde voor dit onderwerp. Bedankt dat ik 
zoveel van je heb mogen leren en voor de prettige samenwerking. Dr. E.M.W. Kooi, 
beste Elisabeth, bedankt dat je me met zoveel enthousiasme opnam in  de NIRS 
onderzoeksgroep. Ik heb er een hele fijne onderzoekstijd door gehad. M. Schurink, 
beste Maarten, wie had gedacht dat onze AIOS-Co samenwerking in  2011 zou 
leiden tot dit proefschrift? Bedankt voor al je hulp en adviezen, zowel binnen als 
buiten het onderzoek.

De medewerkers van de afdelingen Chirurgie en Neonatologie van het 
UMCG wil ik danken voor alle hulp. In het bijzonder wil ik hierbij de verpleeg-
kundigen van de NICU noemen: onvoorstelbaar hoeveel samples jullie verzameld 
hebben voor de CALIFORNIA-trial. Zonder jullie was het nooit gelukt om het 
onderzoek succesvol te laten zijn. Een extra woord van dank hierbij aan Annelies 
Olthuis. Jouw rol als schakel tussen wetenschap en kliniek is van grote waarde 
geweest voor het onderzoek. Daarnaast mijn dank aan alle neonatologen, kinder-
chirurgen en fellows voor de prettige samenwerking.

Prof. dr. E.H.H.M. Rings, beste Edmond en dr. R.H.J. Bandsma, beste 
Robert, bedankt dat jullie het vertrouwen in mij hadden om samen met jullie een 
model op te zetten voor het Short Bowel Syndrome in de muis. Hoewel de dier-
experimenten misschien niet direct de resultaten hebben opgeleverd waar we op 
hoopten, denk ik dat we trots kunnen zijn op wat we hebben neergezet. Alle mede-
werkers van de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) wil ik bedanken voor hun 
hulp bij de experimenten. Veel dank aan de microchirurgen Andre Zandvoort, 
Annemieke Smit en Michel Weij die met veel liefde voor de dieren en passie 
voor de (micro)chirurgie de operaties uitvoerden. Miriam van der Meulen wil 
ik danken voor het meedenken over het opzetten van de experimenten. Margot 
Fijlstra, bedankt dat jij me—op onnavolgbare wijze—introduceerde in de wereld 
van de dierexperimenten.

Graag wil ik mijn collega’s van diverse laboratoria bedanken voor de fijne 
samenwerking:  Rozemarijn Kox, Anneke Muller Kobold, Lucie Wagenmakers, 
Brenda Pekel, Koos van der Belt, Martijn Koehorst, Renze Boverhof, Gerard 
Dijkstra en Tjasso Blokzijl. 

Wim van Oeveren bedankt voor de snelle en kundige iFABP bepalingen.
Dr. T. van Wulfften Palthe, bedankt voor uw correcties en verbeteringen 

van het Engels van diverse artikelen in dit proefschrift.
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Henk Groen, Koen Van Braeckel, prof. dr. H.M. Boezen, allen hartelijk 
dank voor de statistische hulp.

Alle studenten die hebben mee geholpen aan de onderzoeken wil ik bedan-
ken, met in het bijzonder Fleur van den Udenhout, Mirthe Mebius, Loes Biervliet, 
Gwendolyn Maes, David Takkenberg en Broes Vervliet. Lieve Fleur, hoe moet ik 
iemand bedanken die zoveel werk voor mijn onderzoek heeft verricht? Jij bewaakte 
het logistieke fort van de CALIFORNIA en daardoor kon ik mijn coschappen 
in Zwolle lopen. Zonder jou geen gele mappen, geen etiketten, geen gestickerde 
cupjes én potjes (ID1 t/m ID100), geen zakjes, geen geordende vriezer en geen 
overzichten van de -80C. Ik ben je erg dankbaar.

De EBVDT-groep, met in het bijzonder Rianne Jongman, Niek Leus, Gopi, 
Pjotr, Neng, Matijs van Meurs en Ingrid Molema: bij jullie is het allemaal begon-
nen! Bedankt dat jullie mij met zoveel enthousiasme voor een stage wetenschap 
hebben ontvangen. Lieve Rianne, bedankt dat jij me de (ongeschreven) regels van 
het lab hebt bijgebracht en dat jij, hoewel mijn wetenschappelijke scope zich al snel 
van basaal naar klinisch verplaatste, altijd geïnteresseerd in mij en mijn onderzoek 
bent gebleven.

Bondgenoten, lotgenoten maar bovenal Genoten van The Office: Willem 
Jan de Jong, Jenneke Hamminga, Adrian Taruttis, Jojanneke Seinen, Charlotte 
Verberne, wat was het leuk met jullie! WJ de J, ik ben blij dat jij vanaf het begin 
mijn onderzoeksmaatje bent geweest. Van Groningen via verre omwegen nu weer 
collega’s in  Den Haag. Dat onze wegen nog maar vaak mogen kruisen! Adrian, 
met terugwerkende kracht vele malen sorry voor al het gepraat (over schoenen). 
Jenneke, Jojanneke en Charly, bedankt voor al die leuke momenten binnen en 
buiten de muren van de kamer.

Mijn collega’s uit het Triade: ook al doet het gebouw anders vermoeden, het 
was altijd gezellig. Michelle van der Laan, ik bewonder je doorzettingsvermogen en 
enthousiasme. Dat je daarnaast ook nog eens altijd betrokken en behulpzaam was 
bij mijn onderzoek vind ik heel bijzonder en heb ik erg gewaardeerd. Sara Kuik, als 
afsluiting van mijn CALIFORNIA tijd met jou op roadtrip door California: had het 
beter gekund? Bedankt voor deze bijzondere reis. Veel succes met jouw onderzoek 
en: never hit a pedestrian! Janyte Holwerda, dankjewel voor je luisterend oor en 
fijne adviezen. Hardlopen bij een break-down was het allerbeste idee. Jozien Tanis, 
bedankt dat jij me altijd wist te motiveren om positief te blijven. Nynke Schat, 
dankjewel voor de samenwerking en veel geluk bij de bijzondere dingen die jou nu 
te wachten staan.

Ilse van Klei, dankjewel voor het ontwerpen van de cover van dit proef-
schrift. Ik ben er erg blij mee.

Mijn lieve collega’s van de Heelkunde van het HagaZiekenhuis. Bedankt 
dat jullie er zonder moeite voor hebben gezorgd dat ik niet in een zwart gat ben 
gevallen na mijn onderzoekstijd.



180

C
ha

pt
er

 1
0

Mijn paranimfen, Pamela Schendelaar en Jenneke Hamminga, mijn 
rotsen in de branding. Jullie rol in dit proefschrift is groter dan ‘alleen maar’ die 
van paranimf.

Pamela, studiegenoot en dierbare vriendin. Wat een geluk dat ik jou in het 
allereerste begin van Geneeskunde ontmoette. Jouw aanmoedigingen hebben er 
voor gezorgd dat ik ging solliciteren voor een MD/PhD-traject. Zo zie je maar dat 
jouw instelling if you can dream it, you can do it niet alleen jezelf, maar ook anderen 
verder brengt. Bedankt voor je motiverende woorden, je relativerende kijk op de 
dingen, je optimisme en positiviteit. 

Jenneke, kamergenoot en dierbare vriendin. Een jaar lang dag in, dag uit 
samen met jou op The Office: daar moet wel iets moois van komen. Onze vriend-
schap is daar het bewijs van. Dankzij jou weet ik dat spierpijn van het lachen echt 
bestaat en dat flauwekulletjes het slechtste humeur weer goed kunnen maken.  
Dankjewel voor je zorgzaamheid, je logeeradres, je interesse, je kaartjes en al die 
andere dingen. 

De Eindbazen in mijn leven: mijn jaarclub. Carolien, Eline, Jolein, Karlijn, 
Linda, Maud, Tessa, Wendy, Yvonne: er is zoveel meer dan promoveren! Bedankt 
voor jullie bijdrage aan een geweldige studententijd. Ik ben trots op de vriend-
schappen die we hebben opgebouwd en verheug me op alle mooie dingen die we 
nog samen gaan beleven.

‘Vriendinnen van thuisthuis’: Geralda, Imanda, Jessica, Leonie, Lisette, 
Marijke, Marlou. Bedankt voor jullie support en alle gezellige avonden en weeken-
den samen. Ik ben blij met jullie.

De rest van mijn lieve vrienden, jullie weten wie jullie zijn en wat jullie voor 
mij betekenen, dankjulliewel.

Oma Oehlers, Evaline, Willem Jan, Lisanne, Arnoud en Dyon bedankt 
voor jullie steun en fijne momenten samen. Erwin en Thea, dat het ‘laatste loodjes 
pakketje’ precies op het juiste moment kwam, bewijst en symboliseert jullie betrok-
kenheid. Bedankt voor wie jullie (voor mij) zijn.

Paul en Hendrien, bedankt voor jullie adviezen en gezelligheid. Dat de deur 
aan de Veerallee altijd (letterlijk en figuurlijk) voor me open staat vind ik een hele 
fijne gedachte. Jolien en Annabel, mijn lieve ‘kleine’ nichtjes. Bedankt voor al die 
leuke dingen waar jullie altijd voor zorgen.

Oma, bedankt voor de nodige Drentse nuchterheid. Opa, bedankt voor alle 
gezellige telefoongesprekken vol levenswijsheden. Antje, bedankt voor de fijne rol 
die jij in mijn leven speelt. Cor, lieve onrustige broer, dankjewel voor je relative-
rende woorden, je enthousiasme en het ‘trots zijn op je zusje’. Derek, lieve Dorky, 
bedankt dat je me leert, inspireert, motiveert, en nog zoveel meer. Ik hoop dat jij 
altijd de slijpsteen voor mijn geest zult blijven.
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Pappa en mamma, bedankt voor jullie perfecte mix van aanmoedigen, 
afremmen, loslaten, vasthouden, laten vallen en helpen opstaan. Jullie hebben me 
geleerd om mijn dromen na te jagen en vooral door te zetten als het moeilijk wordt 
(kop d’r veur). Er zijn geen woorden voor hoe dankbaar ik jullie ben.

Lieve Lennard, het allerbelangrijkste wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, 
is hoe veel geluk ik met jou heb. Iemand die mij zo goed begrijpt, die precies weet 
wat ik nodig heb (vaak nog beter dan ik zelf), die mij vrij laat en vasthoudt. Wat ben 
ik blij met jou! Lief, bedankt voor alles wat jij voor mij betekent.
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Over de auteur
De auteur van dit proefschrift werd geboren te Coevorden op 1 september 1987 
en groeide op in het Drentse dorp Dalen. In 2005 behaalde zij haar VWO diploma 
aan De Nieuwe Veste te Coevorden. Na te zijn uitgeloot voor Geneeskunde ging zij 
Biologie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 had zij meer geluk bij 
de loting en kon zij beginnen aan de studie Geneeskunde te Groningen.

Na het behalen van haar bachelor in de zomer van 2009 ging zij een half 
jaar op reis door Zuid-Amerika. Aansluitend aan deze reis startte zij begin 2010 
haar master Geneeskunde met de junior coschappen in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG). Tijdens het coschap Chirurgie werd haar interesse 
voor wetenschappelijk onderzoek gewekt. Zij kreeg de mogelijkheid om aansluitend 
aan de junior coschappen een wetenschappelijke stage op de afdeling Chirurgie van 
het UMCG te doen. Tijdens deze stage groeide haar ambitie om te promoveren, wat 
leidde tot een sollicitatie naar een promotieplaats in de vorm van een MD/PhD-
traject. Dit traject stelt studenten in staat om de studie Geneeskunde te combineren 
met promotieonderzoek. In 2012 startte zij met het MD/PhD-traject onder leiding 
van prof. dr. A.F. Bos en dr. J.B.F. Hulscher. In 2013 deed zij de senior coschappen 
in de Isala Klinieken te Zwolle, waar zij in 2014 tevens haar semi-arts stage deed op 
de afdeling Chirurgie. Na het behalen van haar artsenbul in september 2014 heeft 
zij zich gericht op het afronden van dit proefschrift.

Zij woont samen met Lennard Oehlers in Den Haag, alwaar zij sinds juli 
2015 werkzaam is als arts-assistent niet in opleiding tot specialist (ANIOS) op de 
afdeling Heelkunde van het HagaZiekenhuis.






