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De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt aan mijn promotieonderzoek. Dit is voor een

belangrijk deel te danken aan de mensen die ik hieronder wil noemen.

Allereerst wil ik mijn eerste promotor prof. dr. M. Hadders-Algra bedanken. Beste Mijna, ik

herinner me nog goed dat ik bij je langs kwam om te praten over de mogelijkheden voor een

afstudeeronderzoek. Ik weet nog steeds niet waardoor het precies kwam, maar ik was meteen

geboeid door de ontwikkelingsneurologie en de manier waarop jij erover sprak. Ik ging naar huis

met twee artikelen van jou over de NGST en was meteen verkocht: hier wilde ik mee aan de slag!

Van deze keus heb ik nooit spijt gekregen en dat is grotendeels aan jou te danken. Ik heb veel

bewondering voor jou als wetenschapper: voor je originele ideeën, voor de manier waarop je die

overbrengt en voor je enorme doorzettingsvermogen en gedrevenheid. Ik heb ontzettend veel van

je geleerd en je hebt me steeds op een geschikte manier begeleid bij alle stappen op het pad van de

wetenschap. Het moet voor jou niet ideaal geweest zijn dat ik altijd meerdere dingen tegelijk deed,

eerst tijdens mijn MDPhD-traject en later tijdens het combineren van de opleiding neurologie met

mijn promotieonderzoek. Bedankt dat je me hiervoor de ruimte hebt gegeven. Daarnaast waardeer

ik je persoonlijke betrokkenheid en heb ik bewondering voor de manier waarop je in het leven staat.

Prof. dr. A.F. Bos, beste Arie, als tweede promotor was je voor mij het aanspreekpunt voor alle vragen

betre�ende de neonatologie. Toen ik net begon met mijn onderzoek heb je me rondgeleid over

de NICU en nog steeds ben ik, net als toen, iedere keer als ik daar kom weer onder de indruk van

de complexiteit van jullie vak. Ik ben je zeer dankbaar voor het gedetailleerde beoordelen van de

artikelen en je kritische, klinische blik daarbij.

De leescommissie bestaande uit prof. dr. L.S. de Vries, prof. dr. O.F. Brouwer en prof. dr. J.G. Becher wil

ik bedanken voor het beoordelen van dit proefschrift.

Dr. V. Fidler en dr. S. la Bastide-van Gemert van de afdeling Epidemiologie van het UMCG, beste

Vaclav en Sacha, bedankt voor jullie mooie statistische analyses uit hoofdstuk 5 en de geduldige

uitleg daarbij.

Beste collega’s van de ontwikkelingsneurologie: Cornill Blauw-Hospers, Hylco Bouwstra, Tineke

Dirks, Saskia van Goor, Victorine de Graaf-Peters, Tjitske Hielkema, Corina de Jong, Marjolein

Jongbloed-Pereboom, Hedwig Kikkert en Lieke Peters, een aantal van jullie heeft geholpen met

het �lmen van baby’s die soms in een afgelegen pittoresk Fries dorpje bleken te wonen. Veel dank

daarvoor. Maar vooral bedankt voor de leuke gesprekken over wetenschap en andere zaken en jullie

interesse in het onderzoek.

Loes de Weerd, secretaresse van de afdeling ontwikkelingsneurologie, heel veel dank voor je hulp

en ondersteuning bij duizend-en-één klussen die in de loop van het onderzoek voorbij kwamen.

Michiel Schrier, bedankt voor de mooie lay-out van het IMP scoreformulier en je technische
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ondersteuning.

In de loop van de jaren heeft een aantal studenten geneeskunde en bewegingswetenschappen in

het kader van hun afstudeeronderzoek meegewerkt aan het IMP-onderzoek. Nicole Arink, Dineke

Dijkhuizen, Lieke Eidhof, Emilie Groen en Anne Hoekstra: dank voor jullie hulp bij het werven, �lmen

en onderzoeken van de baby’s en vooral bedankt voor jullie vaak actieve meedenken. Ik heb veel

geleerd van jullie kritische vragen!

De Junior Scienti�c Masterclass wil ik bedanken voor de mogelijkheid om dit onderzoek in de vorm

van een MDPhD-traject uit te voeren.

Sta�eden en AIOS van de afdeling neurologie in het UMCG, �jn dat ik bij en met jullie mag werken.

Alle ouders en hun kinderen wil ik bedanken voor de deelname aan dit toch behoorlijk intensieve

follow-up onderzoek. Het is niet makkelijk om een kind te krijgen dat te vroeg geboren is, en ik vind

het dan ook extra bewonderenswaardig dat ouders de moeite wilden nemen om mee te doen.

Het was bijzonder en leuk om hun kinderen te zien opgroeien van baby’s tot pratende peuters van

anderhalf jaar.

Karin Middelburg en Layla Ben-Zvi, wat �jn dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Lieve Karin, je begon als nieuwe collega op de ontwikkelingsneurologie en werd al gauw een

vriendin. Bedankt voor al je hulp bij het �lmen van de baby’s als ik met de co-schappen bezig was

(je moest er voor je eigen onderzoek ook al zo veel…). Maar vooral dank voor je gezelligheid en de

vele winkel- en horeca-uitjes.

Lieve Layla, jij bent een enorm betrokken vriendin die altijd klaar staat met praktische adviezen.

Geweldig dat je zo gezellig om de hoek woont! Misschien moeten we weer eens wat meer gaan

dansen…

Familieleden en vrienden, ook al waren jullie niet betrokken bij de totstandkoming van dit

proefschrift, ik wil jullie toch niet overslaan, want voor allerlei andere leuke en gezellige dingen zijn

jullie heel belangrijk voor mij.

Lieve papa en David, wat hebben wij veel dokters in de familie… Gelukkig kan ik jullie over de

ontwikkelingsneurologie nog wel eens wat nieuws vertellen. Ik vind het �jn dat jullie er zijn.

Van mama heb ik de liefde voor het omgaan met kinderen en hun ouders meegekregen. Zij schreef

haar proefschrift op een bloknootje, op een bankje in de speeltuin waar wij speelden. Ze was erg

geïnteresseerd in mijn onderzoek en is zelfs een keer mee geweest om baby’s te �lmen. Wat jammer

dat ze niet meer bij de afronding van mijn proefschrift kan zijn.

Lieve Cyril, met mijn proefschrift heb je weinig te maken, maar met mij des te meer! Ik ben enorm

blij dat jij er bent en dat we samen van alle grote en kleine dingen in het leven kunnen genieten.
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