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Dankwoord

Een proefschrift komt niet tot stand zonder hulp van velen. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder 

bedanken. De één voor de samenwerking, de ander voor de randvoorwaarden.

Professor dr. A.F. Bos, beste Arie, bij jou is dit proefschrift begonnen. Jij wist mij te enthousiasmeren 

voor de neonatologie. Ik heb veel van jou geleerd, en zonder jouw onuitputtelijke inbreng was dit 

proefschrift er dan ook niet gekomen. Toen ik besloot mijn carrière een niet-kindergeneeskundige 

wending te geven, bleef je een voortreff elijke promotor. Ook buiten het onderzoek waardeer ik je 

zeer.

Professor H.F.R. Prechtl, uw methode heeft de basis gevormd voor dit proefschrift. Daarnaast hebben 

uw kritische blik en commentaar dit proefschrift naar een hoger niveau geholpen. Ik ben u daar zeer 

erkentelijk voor.

Professor C. Einspieler, dear Christa, I hugely appreciate your expertise and critical attitude as co-

author of a number of chapters. I also highly respect the way you conduct your research.

Professor C. Cioni, dear Giovanni, on no account may your name be omitted from these 

acknowledgements. Not only were you involved in the realisation of one of the chapters, but you 

were also prepared to take a seat on the review committee for this dissertation. I feel proud that on 

more than one occasion you passed a critical comment on my dissertation.

Uiteraard wil ik ook de overige leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. O.F. Brouwer en prof. 

dr. F. van Bel, hartelijk danken voor de beoordeling van dit proefschrift.

Beste medeauteurs, dank voor de prettige samenwerking bij de totstandkoming van de hoofdstukken 

in dit proefschrift.

De staf van de afdeling neonatologie, en dan met name Henk, Paul, Christian, Jorien, Nathalie en 

Christa, was altijd daar voor een kritische noot, maar vooral voor de nodige gezelligheid gedurende 

de vele uren die ik doorbracht op de afdeling en bij congressen. Ook de neo-onderzoekers mogen 

in dit kader zeker niet ontbreken. Elise, Elise, Paul, Koen en Deirdre wil ik bedanken voor de leuke 

tijd.

 

Beste Janette en Hilde, dank voor alle kopietjes en faxen. Maar vooral voor de kopjes thee, jullie 

betrokkenheid en gezelligheid. Beste Jannie, bedankt voor je hulp bij alle administratieve zaken.
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Dr. D.A. Sival, beste Deborah, bij jou zette ik de eerste schreden op het onderzoekspad en heb 

derhalve ook veel van je geleerd. Bedankt voor alle tijd die je hierin gestoken hebt.

Professor dr. H.J. ten Duis, u wil ik bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Mede dankzij u 

wist ik zeker dat mijn stap van de kindergeneeskunde naar de chirurgie de juiste was.

Collega assistenten en chirurgen van het UMCG wil ik bedanken voor de korte tijd die ik al met jullie 

heb mogen doorbrengen, ik voelde me direct thuis. Ik verheug me op de rest van mijn UMCG tijd 

met jullie.

Lieve vrienden, zonder jullie was het maken van dit proefschrift een stuk lastiger geweest. Matthijs 

en Stephanie, mijn ‘twente vriendjes’, jullie zijn erg belangrijk voor mij. Toine, ook jij hebt me altijd 

gesteund, dank daarvoor. Bart, Willemijn, Annegriet, Laura, Marcelle, Rutger, en Leendert, bedankt 

voor de etentjes, huisgenoot zijn, drankjes, dansjes en veel meer!

Lieve Liza, jouw rol in dit proefschrift is niet alleen die van de paranimf. De niet-zeldzame momenten 

‘boven’ aan de research zal ik niet vergeten. Maar nog minder zal ik de gezellige momenten en je 

goede vriendschap vergeten. Ik hoop in de toekomst nog heel lang vriendinnetjes te zijn. 

Lieve Roos, ons begin in de ‘woondoos’ was de basis voor zoveel meer. Het is dan ook niet meer dan 

logisch dat je hier als paranimf staat. Bedankt voor de vele mooie momenten, je altijd luisterend oor 

en de leuke vakanties samen. Dit najaar maar weer boeken?

Lieve pap en mam, hoe moet je mensen bedanken die zoveel voor je betekenen. Door jullie, en jullie 

vertrouwen in mij ben ik geworden tot wie ik ben. Jullie steun betekent zoveel voor mij. 

Broertjes, lieve Pim en Mart, al zijn we soms nog zo verschillend, ik ben er trots op dat ik jullie zus 

ben. 

Lieve Klaas, wat ben ik blij met je. Bedankt dat ik jouw (kroon)prinses ben. Ik verheug me op een 

leven samen. Ik hou van je! 




