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6 Dankwoord 
 

Alvorens het dankwoord op te schrijven begin ik eerst met een korte inleiding over hoe ik 

in het zogenaamde MD/PhD promotietraject terecht ben gekomen. De keuze voor de studie 

geneeskunde was vooral gebaseerd op mijn belangstelling in de combinatie tussen 

wetenschap en het helpen van mensen. Gaandeweg de studie viel mij op dat de 

wetenschappelijke facetten van het boeiende beroep van medicus minder aan bod kwamen. 

Tijdens het neurologie-onderwijs in het tweede studiejaar kreeg ik een aantrekkelijk aanbod 

van prof. Mijna Hadders-Algra om naast de colleges zelfstandig onderzoek te doen in het 

kader van het LCP-project. Graag zou ik daarom allereerst Mijna Hadders-Algra hartelijk 

willen bedanken voor de grote steun en praktische begeleiding vanaf het begin tot het einde 

van mijn promotie. Mijna haar grote betrokkenheid en altijd aanwezige bereidheid om te 

onderwijzen, discussiëren en te adviseren waardeer ik zeer. Zelfs s’avonds en in het 

weekend kreeg ik antwoord op mijn emails! Mijn belangstelling voor het doen van 

wetenschappelijk onderzoek is daardoor sterker geworden en heeft zelfs geresulteerd in de 

voortzetting van onderzoek buiten het proefschrift om naar de implementatie en de 

voorspellende waarde van de beoordeling van de spontane motoriek van pasgeborenen op 

het consultatiebureau.  

Prof. Frits Muskiet van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde & Pathologie en prof. E.R. 

Boersma (Kindergeneeskunde) zijn van begin af aan als promotoren sterk betrokken 

geweest bij het tot stand komen van het promotieonderzoek en hebben gezorgd dat het 

promotieonderzoek met recht multidisciplinair genoemd mag worden. De internationale 

samenwerking met prof. Tamás Decsi en prof. Günther Boehm is heel goed uitgepakt. De 

analyse van de vetzuren in de navelstreng werd door Tamás Decsi uitgevoerd in het 

laboratorium van het ziekenhuis van Pecs, Hongarije. Dankzij de expertise van Tamás 

Decsi hebben wij de transvetzuren kunnen meten in de navelstrengen en de negatieve 

effecten daarvan op het kind gevonden welke met de standaard analyse methodes in 

Nederland anders niet waren ontdekt. Günther Boehm heeft er o.a. mede voor gezorgd dat 

we Europese subsidie konden verkrijgen voor de follow-up van de kinderen op 9-jarige 

leeftijd uitgevoerd door Corina de Jong.  

De regelmatige bijeenkomsten van de LCP-werkgroep die bestond uit E.R. Boersma, 

Janneke Dijck, Mijna Hadders-Algra, Frits Muskiet, en mijzelf zijn bijzonder vruchtbaar 

geweest. De wetenschappelijke discussies n.a.v. de resultaten waren niet alleen interessant 

maar ook amusant. Het plezier in het uitvoeren van onderzoek is hierdoor gestimuleerd. 

Hartelijk dank hiervoor. Ik kan iedere toekomstige promovendus trouwens aanraden om 

regelmatig met alle promotoren te discussiëren over de voortgang en uitkomsten van het 

promotieonderzoek!  

Hierbij wil ik de leescommissie bedanken voor de moeite om het manuscript goed door te 

lezen. De leescommissie bestond uit prof.dr A.F. Bos, prof.dr B. Koletzko en prof.dr H.N. 

Lafeber.  

De voorzitter van de ‘Junior Scientific Masterclass’ (JSM), prof. T.H. The wil ik bedanken 

voor het aanbieden van de mogelijkheid om mijn promotieonderzoek en de studie 

geneeskunde in acht jaar te voltooien.  

 Alle collega’s van de afdeling Ontwikkelingsneurologie functioneren als één team 

waarbij er veel voor elkaar gedaan wordt. Daarom wil ik de volgende collega-aio’s 

bedanken: Cornill Blauw-Hospers, Tineke Dirks, Saskia van Goor, Kirsten Heineman, 
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Corina de Jong, Ramses Kemperman, Karin Middelburg en Lieke Peters. Veel succus met 

het afronden van jullie proefschrift!  

 Graag wil ik Annemarie Borsboom en Loes de Weerd bedanken voor de 

secretariële ondersteuning.  

Om de gegevens goed te interpreteren waren soms lastige statistische methodes en 

modellen nodig. Graag zou ik daarom dr. V. Fidler willen bedanken voor de belangeloze 

waardevolle statistische adviezen. Het maken van de regressiemodellen heb ik geleerd van 

Rebecca Fokkema waar ik haar zeer dankbaar voor ben. Ook wil ik Leo van Eykern 

bedanken voor de stimulerende en adviserende rol bij de interpretatie van de gegevens en 

voor de goede (politieke) discussies tijdens de koffiepauzes. Graag zou ik tevens prof. Ab 

Gramsbergen en al diegenen die altijd tijdens de Ontwikkelingsneurologie toogdag 

geïnteresseerd waren in de vorderingen van mijn promotieonderzoek bedanken voor hun 

interesse en feedback.  

Last but not least wil ik alle deelnemers aan het onderzoek bedanken voor hun belangeloze 

deelname aan het onderzoek! 

 

 

       

 




