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Summary

Summary in English
Congenital heart disease (CHD) is the most common human birth defect and is associated 
with short-term and long-term cardiac complications as well as neurodevelopmental 
impairments. It has been hypothesized that hemodynamic alterations early in life are a 
major contributor to neurodevelopmental impairments in infants with CHD. The exact 
timing of brain injury, however, remains unclear. Brain injury might occur prenatally, but it 
might also occur postnatally prior to surgery, during surgery or after surgery. In order to 
possibly prevent neurodevelopmental impairments, it is essential to gain more insight 
into the timing of brain injury. Several non-invasive clinical tools might aid in detecting 
triggers for brain injury in infants with CHD. This thesis therefore focuses on non-invasive 
clinical tools to assess hemodynamic characteristics regarding cerebral circulation or brain 
function from the prenatal period until the postnatal postoperative period. Furthermore, this 
thesis focuses on the association between these non-invasive clinical tools and short-term 
neurodevelopmental outcome (NDO) in infants with (prenatally diagnosed) severe CHD. 

In part I of this thesis we present a systematic overview of the literature on the association 
between prenatal and postnatal preoperative cerebral findings and NDO in infants with 
various types of CHD that require corrective/palliative surgery during infancy (Chapter 2).
Abnormal cerebral findings such as abnormal Doppler flow patterns, delayed brain 
development and brain injury seen on MRI are common in infants with CHD. Furthermore, 
although frequently within the normal ranges, infants with CHD have poorer NDO in 
comparison with healthy peers. Both abnormalities during the prenatal period (Doppler flow 
patterns, cerebral MRI) and the postnatal preoperative period (cerebral oxygen saturation, 
cerebral MRI) have been associated with NDO in infants with CHD. Based on this literature 
overview we concluded that both the prenatal and early postnatal period may play a 
major role in NDO in infants with CHD. We speculate that neurodevelopmental impairment 
is the cumulative effect of delayed microstructural development in combination with 
multiple hypoxic and/or ischemic events during this period. Increased awareness amongst 
physicians concerning the vulnerability of the young developing brain is therefore essential. 
Furthermore, longitudinal studies from the prenatal period until the postoperative period 
are needed to clarify a more exact timing of brain injury in infants with CHD.

In part II we report on various non-invasive hemodynamic characteristics regarding cerebral 
circulation or brain function in fetuses and infants with CHD. These include prenatal Doppler 
flow patterns (Chapter	 3,	 6,	 7,	 9), fetal and neonatal head circumferences (Chapter	 3	 and	

6), postnatal cerebral and renal oxygen saturation (Chapter	4,	5,	6,	7,	8,	9) and amplitude-
integrated electroencephalography (Chapter	7). 
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In Chapter 3, we present the Doppler trends representing blood flow through fetal 
and placental blood vessels during pregnancy and their association with fetal growth in 
184 retrospectively included fetuses with various types of CHD. The study demonstrates 
that, although within the normal ranges, significant trends in Doppler flow patterns and 
fetal biometry exist during pregnancy. Trends in pulsatility index of the middle cerebral 
artery and cerebroplacental ratio differ between fetuses with CHD with normal, reduced 
or low expected cerebral oxygen delivery. Fetuses with CHD with reduced or low expected 
cerebral oxygen delivery show more fluctuations in these Doppler trends. We found, 
however, no associations between Doppler flow patterns and head circumference, which 
partly represents brain growth. Other mechanisms than circulatory modifications, such as 
maternal or (epi)genetic factors, may influence cerebral development in fetuses with CHD. 

In Chapter 4 and 5, we used near-infrared spectroscopy to assess tissue oxygen 
saturation. Chapter 4 concerns a retrospective study in which we assessed the course 
of cerebral oxygen saturation and fractional tissue oxygen extraction in 56 neonates 
with duct-dependent CHD during the first three days after birth. Both cerebral oxygen 
saturation and fractional tissue oxygen extraction are indicators of cerebral hypoxia and 
ischemia. In our study population, cerebral oxygen saturation was approximately 20% lower 
in comparison with healthy term infants and often crossed previously described hypoxic-
ischemic thresholds. Particularly infants with duct-dependent pulmonary circulation had 
low cerebral oxygen saturation values during the first three days after birth. Even when 
corrected for the arterial oxygen saturation, we could demonstrate a significant difference 
between infants with CHD with duct-dependent pulmonary circulation and infants with 
CHD with duct-dependent systemic circulation. In Chapter 5, we report on the association 
between the direction of blood flow in the ascending and descending aorta and cerebral 
and renal oxygen saturation in nineteen prospectively included infants with left-sided 
obstructive cardiac lesions. Although both cerebral and renal oxygen saturation values 
were lower in comparison with healthy term infants, they were not associated with the 
direction of blood flow in the ascending or descending aorta. Furthermore, they were above 
previously established hypoxic-ischemic thresholds. This might suggest that retrograde 
blood flow in de ascending aorta and retrograde diastolic blood flow in the descending 
aorta are sufficient to meet metabolic demands of the brain and kidneys, respectively. 

In Chapter 6 and 7, we assessed the association between prenatal Doppler flow 
patterns, representing blood flow through fetal and placental blood vessels, and postnatal 
hemodynamic characteristics regarding cerebral circulation or brain function. Chapter 6 
concerns a prospective study in 36 neonates with CHD who were admitted to the neonatal 
intensive care unit after birth that focuses on head circumference and cerebral oxygen 
saturation. Up to 23% had abnormal Doppler flow patterns during fetal life, suggestive of 
brain sparing. In addition, head circumference after birth was smaller in comparison with 
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reference values from healthy term infants. Chapter 7 focuses on amplitude-integrated 
electroencephalography in 72 retrospectively included neonates with prenatally diagnosed 
CHD. Abnormal background patterns were observed in 44% of the study population 
and 15% of the neonates had subclinical epileptic activity within the first 72h after birth. 
In both chapter 6 and chapter 7, we were unable to demonstrate a clear association 
between prenatal Doppler flow patterns and postnatal cerebral oxygen saturation

,
 head 

circumference, or amplitude-integrated electroencephalography.
Part II of this thesis concludes with an example from clinical practice which demonstrates 

that cerebral oxygen saturation and renal oxygen saturation may be helpful in predicting 
clinical deterioration in infants with CHD (Chapter 8). In two infants with duct-dependent 
CHD, cerebral oxygen saturation and/or renal oxygen saturation decreased approximately 
30 minutes before cardiopulmonary resuscitation was necessary, while other hemodynamic 
parameters, such as arterial oxygen saturation, heart rate and blood pressure, did not (yet) 
indicate that deterioration was imminent. 

The results presented in part II demonstrate that abnormal hemodynamic characteristics 
regarding cerebral circulation and brain function are indeed frequently present in fetuses 
and infants with CHD. Fetuses with CHD often show signs of brain sparing throughout 
pregnancy. Furthermore, postnatally, infants with CHD are at risk for tissue hypoxia and/or 
ischemia and abnormal electro-cortical activity. The associations between specific prenatal 
hemodynamic alterations, fetal growth and postnatal cerebral oxygen saturation and 
amplitude-integrated electroencephalography have yet to be determined. 

In part III of this thesis, we report on the first longitudinal study that assessed the association 
between prenatal Doppler flow patterns, postnatal preoperative, intraoperative and 
postoperative cerebral oxygen saturation

 
and short-term NDO (Chapter 9). Thirty-six 

neonates with prenatally diagnosed CHD that required admission to the neonatal intensive 
care unit immediately after birth were included. Short-term NDO was defined as the quality 
of general movements at an age of 3 months. Prenatal Doppler flow patterns, suggestive 
of preferential brain circulation, were associated with poorer short-term NDO. This might 
indicate that brain sparing mechanisms during the fetal period actually suggest that 
oxygen delivery to the brain is insufficient to meet its metabolic demands. We were unable 
to demonstrate an association between postnatal cerebral oxygen saturation (preoperative, 
intraoperative and postoperative) and NDO. We did find, however, that the combination 
of abnormal prenatal Doppler flow patterns and abnormal postnatal cerebral oxygen 
saturation was associated with a nine-fold increased risk for abnormal short-term NDO, 
suggesting a cumulative effect of hypoxic-ischemic events both before and after birth. 
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This thesis provides insight into the timing of brain injury in infants with various types of 
severe CHD. We frequently observed abnormal hemodynamic characteristics regarding 
cerebral circulation or brain function in infants with CHD who were admitted to the 
neonatal intensive care unit immediately after birth. Particularly the prenatal period and 
the combination of prenatal and postnatal abnormal cerebral findings seem to play a major 
role in neurodevelopmental outcome. Prenatal hemodynamic alterations might represent 
‘the first hit’ leading to a delayed development of the brain and an increased vulnerability 
for hypoxic-ischemic events. These hypoxic-ischemic events after birth might represent ‘the 
second hit’ which eventually leads to brain injury and subsequently neurodevelopmental 
impairments later in life. Future studies should include large prospective cohort studies 
to confirm our findings and to allow for risk stratification according to the type of CHD. 
Furthermore, future studies should focus on preventative strategies such as neuroprotective 
therapy or fetal intervention. 
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Nederlandse samenvatting
Een congenitale hartafwijking (CHA) is de meest voorkomende aangeboren aandoening 
die niet alleen is geassocieerd met cardiale complicaties, maar ook met een neurologische 
ontwikkelingsachterstand. Eén van de belangrijkste theorieën voor het ontstaan van een 
neurologische ontwikkelingsachterstand is dat CHA gepaard gaat met hemodynamische 
veranderingen die kunnen leiden tot hersenschade. Het is echter nog onduidelijk wanneer 
deze hersenschade precies optreedt bij kinderen met CHA. Hersenschade kan al voor de 
geboorte optreden, maar ook meteen na de geboorte of tijdens en na correctieve chirurgie. 
Om de behandeling van CHA te kunnen optimaliseren, is het essentieel meer inzicht te 
verkrijgen in de timing van hersenschade. Verschillende non-invasieve hemodynamische 
kenmerken, zowel voor- als na de geboorte, zouden kunnen bijdragen aan het detecteren 
van hersenschade bij kinderen met CHA. Dit proefschrift richt zich daarom op non-invasieve 
hemodynamische kenmerken met betrekking tot de bloedsomloop naar de hersenen 
en de hersenfunctie vanaf de diagnose voor de geboorte tot en met de postoperatieve 
periode na de geboorte. Daarnaast richt dit proefschrift zich op het verband tussen deze 
hemodynamische kenmerken en de korte termijn neurologische uitkomst van kinderen 
met CHA. 

Het proefschrift begint met een systematisch overzicht van de bestaande literatuur over 
het verband tussen cerebrale kenmerken en de neurologische uitkomst van kinderen met 
diverse typen CHA (Hoofdstuk 2). De cerebrale kenmerken die zijn onderzocht, betreffen 
Doppler flowprofielen voor de geboorte, afwijkingen op cerebrale MRI zowel voor als na de 
geboorte, en de zuurstofsaturatie van de hersenen en amplitude-geïntegreerde electro-
encefalografie na de geboorte. Uit het review komt naar voren dat abnormale cerebrale 
bevindingen vaak voorkomen bij kinderen met CHA. Daarnaast hebben kinderen met CHA, 
hoewel binnen de normaalwaarden, een slechtere neurologische uitkomst in vergelijking 
met gezonde leeftijdsgenoten. Zowel de periode voor de geboorte (Doppler flowprofielen, 
afwijkingen op cerebrale MRI) als de periode vlak na de geboorte (afwijkingen op cerebrale 
MRI, zuurstofsaturatie van de hersenen) zijn geassocieerd met de neurologische uitkomst. 
Op basis van dit literatuuronderzoek concluderen wij dan ook dat zowel de periode voor 
de geboorte als de periode vlak na de geboorte mogelijk een belangrijke rol spelen in 
de neurologische uitkomst van kinderen met diverse typen CHA. We speculeren dat 
een neurologische ontwikkelingsachterstand het gevolg is van een combinatie van 
een vertraagde ontwikkeling van de hersenen en meerdere hypoxische of ischemische 
incidenten tijdens deze periode. Het behandelteam zou zich meer bewust moeten zijn 
van de kwetsbaarheid van de jonge hersenen van kinderen met CHA. Daarnaast zijn 
prospectieve studies vanaf de periode voor de geboorte tot de postoperatieve periode na 
de geboorte essentieel om de timing van hersenschade verder te kunnen verduidelijken. 
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In deel II van dit proefschrift focussen we op enkele non-invasieve hemodynamische 
kenmerken die betrekking hebben op de bloedsomloop naar de hersenen of de hersenfunctie. 
Deze kenmerken betreffen Doppler flowprofielen voor de geboorte (Hoofdstuk	3,	6,	7,	9), 
hoofdomtrek voor- en na de geboorte (Hoofdstuk	3	en	6), zuurstofsaturatie van de hersenen 
en nieren na de geboorte (Hoofdstuk	4,	5,	6,	7,	8,	9) en amplitude-geïntegreerde elektro-
encefalografie (Hoofdstuk	7). 

Hoofdstuk 3 betreft een retrospectieve studie naar Doppler trends (pulsatiliteitsindex 
van de arteria cerebri media, arteria umbilicalis en de cerebroplacentaire ratio) tijdens de 
zwangerschap en hun associatie met foetale groei (hoofdomtrek en buikomtrek) in 184 
foetussen met diverse typen CHA. Zowel de Doppler flowprofielen als de foetale groei 
vertonen significante trends gedurende de zwangerschap. Daarnaast verschillen de trends 
in de pulsatiliteitsindex van de arteria cerebri media en de cerebroplacentaire ratio tussen 
foetussen met een normaal, verminderd of laag zuurstofaanbod naar de hersenen. Foetussen 
met een verminderd of laag zuurstofaanbod tonen meer fluctuaties in deze Doppler trends 
dan foetussen met een normaal zuurstofaanbod naar de hersenen. We vonden echter geen 
verband tussen de Doppler flowprofielen en de hoofdomtrek. Andere mechanismen dan 
hemodynamische veranderingen, zoals bijvoorbeeld maternale factoren of (epi)genetische 
factoren, zijn mogelijk belangrijker voor de groei van het hoofd bij foetussen met CHA.

Hoofdstuk 4 en 5 betreffen beide studies naar de weefselsaturatie bij kinderen met CHA 
gemeten met near-infrared spectroscopy. In hoofdstuk 4 presenteren we het beloop van 
de zuurstofsaturatie van de hersenen gedurende de eerste 72 uur na de geboorte in 56 
retrospectief geïncludeerde kinderen met een ductusafhankelijke CHA. Pasgeborenen met 
een ductusafhankelijke CHA hebben ongeveer 20% lagere zuurstofsaturatie van de hersenen 
dan gezonde pasgeborenen. Bovendien overschrijden de waarden van de zuurstofsaturatie 
van de hersenen regelmatig de al eerder vastgestelde grens waarop hypoxisch-ischemische 
schade kan optreden. Met name pasgeborenen met een ductusafhankelijke longcirculatie 
hebben een lage zuurstofsaturatie van de hersenen gedurende de eerste 72 uur na de 
geboorte. Het verschil in zuurstofsaturatie van de hersenen tussen pasgeborenen met een 
ductusafhankelijke longcirculatie en een ductusafhankelijke systeemcirculatie bleef ook 
bestaan na correctie voor de arteriële zuurstofsaturatie. In hoofdstuk 5 hypothetiseren wij 
dat de richting van de bloedstroom in de aorta ascendens en aorta descendens mogelijk 
gerelateerd is aan de zuurstofvoorziening van respectievelijk de hersenen en de nieren. 
In negentien prospectief geïncludeerde neonaten met een linkszijdige obstructieve 
hartafwijking tonen we aan dat er geen associatie is tussen de richting van de bloedstroom 
in de ascenderende en descenderende aorta en de weefselsaturatie van de hersenen en 
nieren gedurende de eerste 4 dagen na opname.  Wel vonden wij een lagere zuurstofsaturatie 
van de hersenen en nieren dan referentiewaarden van gezonde pasgeborenen. Dit wijst 
erop dat er geen toegevoegd nadelig effect lijkt te zijn van een retrograde bloedstroom in 
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de aorta ascendens en een diastolische retrograde bloedstroom in de aorta descendens bij 
pasgeborenen met een linkszijdige obstructieve hartafwijking. 

Hoofdstuk 6 en 7 betreffen een prospectieve en een retrospectieve studie naar het 
verband tussen Doppler flowprofielen voor de geboorte en hemodynamische kenmerken 
met betrekking tot de bloedsomloop naar de hersenen of hersenfunctie na de geboorte. 
Hoofdstuk 6 richt zich op de zuurstofsaturatie van de hersenen en schedelomtrek in 36 
pasgeborenen die voor de geboorte gediagnosticeerd zijn met CHA en meteen na de 
geboorte op de neonatale intensive care unit zijn opgenomen. In 23% van de gevallen 
was sprake van abnormale Doppler flowprofielen, suggestief voor brain sparing. Daarnaast 
hadden de pasgeborenen een kleinere schedelomtrek in vergelijking met referentiewaarden 
van gezonde pasgeborenen. In hoofdstuk 7 focussen we op het amplitude-geïntegreerde 
elektro-encefalogram gedurende de eerste 72 uur na de geboorte in 72 retrospectief 
geïncludeerde pasgeborenen. In 44% van de gevallen was sprake van een abnormaal 
achtergrondpatroon en 15% van de pasgeborenen had subklinische epileptische activiteit 
binnen de eerste 72 uur na de geboorte. In beide studies kon geen associatie worden 
aangetoond tussen de hemodynamische kenmerken met betrekking tot de bloedsomloop 
naar de hersenen of hersenfunctie voor en na de geboorte. 

Deel II van het proefschrift eindigt met een voorbeeld uit de kliniek waarin we aantonen 
dat de zuurstofsaturatie van de hersenen en nieren kunnen helpen bij het voorspellen van 
een klinische achteruitgang bij kinderen met CHA (Hoofdstuk 8). In 2 pasgeborenen met 
een ductusafhankelijke hartafwijking daalde de zuurstofsaturatie van de hersenen of nieren 
ruim 30 minuten voordat er een reanimatiesetting ontstond. Andere hemodynamische 
kenmerken, zoals bijvoorbeeld de arteriële zuurstofsaturatie, hartfrequentie en bloeddruk, 
bleven tot vlak voor de reanimatiesetting stabiel en gaven (nog) geen aanwijzing voor een 
klinische verslechtering van de patiënt. 

De resultaten van de studies uit deel II van dit proefschrift tonen aan dat abnormale 
hemodynamische kenmerken met betrekking tot de bloedsomloop van de hersenen 
en hersenfunctie frequent voorkomen bij foetussen en pasgeborenen met een CHA die 
opname op de neonatale intensive care unit vereist na de geboorte. Tijdens de foetale 
periode betreft dit abnormale Doppler flowprofielen die suggestief zijn voor brain sparing, 
en een kleine schedelomtrek aan het eind van de zwangerschap. In de periode vlak na 
de geboorte betreft dit weefsel hypoxie/ischemie en abnormale elektro-corticale activiteit. 
Het verband tussen de hemodynamische veranderingen voor de geboorte, foetale groei en 
zuurstofsaturatie in de hersenen en amplitude geïntegreerde elektro-encefalografie na de 
geboorte moeten nog worden aangetoond. 

In deel III presenteren we de eerste prospectieve studie die longitudinaal heeft gekeken 
naar het verband tussen Doppler flowprofielen voor de geboorte, de zuurstofsaturatie van 
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de hersenen voor-, tijdens- en na de operatie en de neurologische uitkomst (Hoofdstuk 9).
Er werden 36 foetussen geïncludeerd die direct na de geboorte werden opgenomen 
op neonatale intensive care unit in verband met CHA. De korte termijn neurologische 
uitkomst werd gedefinieerd als de kwaliteit van general movements op een leeftijd van 
drie maanden. Afwijkende Doppler flowprofielen voor de geboorte, suggestief voor brain 
sparing, zijn geassocieerd met een abnormale korte termijn neurologische uitkomst. Het 
verband tussen de zuurstofsaturatie van de hersenen voor-, tijdens-, en na de operatie 
en de neurologische uitkomst, daarentegen, moet nog verder worden onderzocht. De 
belangrijkste bevinding van het onderzoek is dat de combinatie van abnormale Doppler 
flowprofielen voor de geboorte en afwijkende zuurstofsaturatie van de hersenen na 
de geboorte geassocieerd is met een negen keer zo hoog risico op een abnormale 
neurologische uitkomst. Dit suggereert een cumulatief effect van hypoxie en/of ischemie 
voor het ontstaan van hersenschade.

Dit proefschrift verschaft meer inzicht in de timing van het ontstaan van hersenschade 
bij kinderen met CHA. Met name de periode voor de geboorte en de combinatie van 
hemodynamische veranderingen voor- en na de geboorte lijken een belangrijke rol 
te spelen in de neurologische uitkomst van kinderen met CHA. Hemodynamische 
veranderingen voor de geboorte zijn mogelijk de ‘eerste hit’ die leidt tot een vertraagde 
ontwikkeling van de hersenen en een verhoogde vatbaarheid voor hypoxie en/of ischemie. 
Episoden van hypoxie/ischemie vormen vervolgens mogelijk de ‘tweede hit’ die uiteindelijk 
leidt tot hersenschade en een abnormale neurologische uitkomst. Toekomstig onderzoek 
zal moeten uitwijzen of onze resultaten en hypothesen bevestigd kunnen worden in een 
grotere groep kinderen met CHA. Daarnaast is het belangrijk om in toekomstig onderzoek 
te focussen op preventieve strategieën zoals neuroprotectieve behandelingen of foetale 
interventies. 
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β standardized coefficient

AA aortic atresia

AC abdominal circumference

Ao-PI pulsatility index of the aorta

AoS aortic stenosis

ASL arterial spin labeling

ASO arterial switch operation

AVSD atrioventricular septal defect

aEEG amplitude-integrated 

 electroencephalography

B unstandardized coefficient

BAS balloon atrial septostomy

Bayley Bayley scales of infant and 

 toddler development

BiPAP Bi-level positive airway pressure

BPD biparietal diameter

BS burst suppression

BSID Bayley scales of infant development

CHA congenitale hartafwijking

CHD congenital heart disease

Cho/Cr choline/creatinine

CI confidence intervals

CLV continuous low voltage

CNV continuous normal voltage

CoA coarctation of the aorta

CPAP continuous positive airway pressure

CPR cerebroplacental ratio

CSF cerebrospinal fluid

CU cranial ultrasound

DNV discontinuous normal voltage

DORV double outlet right ventricle

DTT diffusion tensor tractography

DV-PI pulsatility index of the ductus venosus

EA epileptic activity

FA fractional anisotropy 

FMU fetal medicine unit

FT flat trace

FTOE fractional tissue oxygen extraction

GA gestational age

GMs general movements

HC head circumference

HIE hypoxic-ischemic encephalopathy

HLHS  hypoplastic left heart syndrome

ICU intensive care unit

Ino/Cho myo-inositol/choline

IQR interquartile range

IUFD intra-uterine fetal demise

IUGR intra-uterine growth restriction

IVH intraventricular hemorrhage 

IVS intact ventricular septum

Lac/Cho lactate/choline

LSOL left-sided obstructive lesions

MA mitral atresia

MABP mean arterial blood pressure

MCA middle cerebral artery

MCA-PI pulsatility index of the middle 

 cerebral artery

MDI mental developmental index

MOS motor optimality score

MS mitral stenosis

NAA/Cho n-acetylaspartate/choline

NDO neurodevelopmental outcome

NI not investigated

NICU neonatal intensive care unit

NIPPV nasal intermittent positive 

 pressure ventilation

NIRS near-infrared spectroscopy

NND/ID neonatal or infant death

PA pulmonary atresia

PDI psychomotor developmental index

PI pulsatility index

POTO pulmonary outflow tract obstruction

PVL periventricular leukomalacia
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r
c
SO

2
 regional cerebral oxygen saturation

rSO
2
  regional tissue oxygen saturation

RSOL right-sided obstructive lesions

SIMV synchronized intermittent 

 mandatory ventilation

SIPPV synchronous positive 

 pressure ventilation

SpO
2
 transcutaneous arterial 

 oxygen saturation

Std. error standard error

SVA single ventricle anomaly

SWC sleep-wake-cycling

TGA transposition of the great arteries

TOF tetralogy of Fallot

TOP termination of pregnancy

U unknown

UA umbilical artery

UA-PI pulsatility index of the umbilical artery

UtA-PI pulsatility index of the uterine artery

VSD ventricular septal defect

WMI white matter injury
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Beste lezer, promoveren doe je niet alleen. Mijn dank is dan ook groot voor iedereen die, 
op wat voor manier dan ook, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
Een aantal personen wil ik hieronder in het bijzonder bedanken. 

Allereerst wil ik de ouders en kinderen bedanken die hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. Zonder hen zou dit onderzoek niet mogelijk zijn geweest. 

Hooggeachte prof. dr. A.F. Bos, beste Arie, in 2011 kruisten onze paden elkaar voor het 
eerst en niet veel later mocht ik naar een internationaal congres om daar de resultaten 
van mijn onderzoeksproject te presenteren. Jouw passie voor de Neonatologie en het 
wetenschappelijk onderzoek werkte aanstekelijk en ik ben dan ook ontzettend dankbaar 
dat je mij de kans hebt gegeven het avontuur van het MD-PhD traject aan te gaan. 

Hooggeachte prof. dr. C.M. Bilardo, beste Katia, ik vond het heel leuk om mee te mogen 
lopen op de prenatale diagnostiek en heb ontzettend veel geleerd van jouw ervaring met 
wetenschappelijk onderzoek. Het congres in Rome was de kers op de taart. Bedankt voor je 
enthousiasme, inzet en betrokkenheid bij het onderzoek!

Hooggeachte prof. dr. R.M.F. Berger, beste Rolf, jouw bijdrage vanuit het perspectief van 
een kindercardioloog heeft de manuscripten en het proefschrift naar een hoger niveau 
weten te tillen. Bedankt voor de waardevolle suggesties en kritische noot tijdens onze 
afspraken. Het etentje met het promotieteam was een goede afsluiter van onze waardevolle 
samenwerking.

Zeergeleerde dr. E.M.W. Kooi, beste Elisabeth, vanaf mijn stage wetenschap heb jij mij 
begeleid. Jouw volledige vertrouwen en onvermoeibare optimisme was precies wat ik af 
en toe nodig had. Ook gezelligheid mocht niet ontbreken tijdens het traject. Bijvoorbeeld 
shoppen tijdens congres in Amerika, omdat onze koffers niet waren aangekomen of de 
voetbalwedstrijd in Barcelona! Bedankt voor de motiverende begeleiding en gezelligheid 
de afgelopen jaren! Ik hoop nog veel van je avonturen in Ierland te mogen horen!

Graag wil ik de leden van de leescommissie, prof. dr. M.J.N.L. Benders, prof. mr. dr. A.A.E. 
Verhagen, en prof. dr. J.M Simpson, bedanken voor het kritisch lezen en beoordelen van dit 
proefschrift. Dear professor Simpson thank you for critically reading and judging this thesis 
and thank you for being present today. 
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Lieve Willemien en Raymond, ik ben ontzettend blij dat jullie vandaag mijn paranimfen willen 
zijn. Willemien, ik heb immense bewondering voor jouw discipline en doorzettingsvermogen 
en ben dankbaar voor de vriendschap die in de krochten der Triade is ontstaan. We hebben 
ontzettend veel gelachen en elkaar ook gesteund tijdens de minder leuke momenten. Ik 
heb genoten van ons culinaire tripje naar Pisa, de borrels, en natuurlijk het fantastische 
weekendje naar Martin in Londen! Ik hoop dat we van onze gezamenlijke liefde voor goed 
eten en lekkere wijntjes een langdurige traditie weten te maken. Raymond, daar waar we 
vroeger heerlijk konden ‘botsen’ omdat we zo verschillend zijn, zijn we de laatste jaren steeds 
meer naar elkaar toegegroeid. Ik had niemand liever aan mijn zijde gehad vandaag dan jij. 

Lieve Sara, onze samenwerkingsconstructie was helaas niet gezelligste, als jij in het triade was, 
was ik er niet en andersom, maar ik ben erg blij dat het onderzoek in goede handen was tijdens 
mijn afwezigheid. Ook wij hebben samen lief en leed gedeeld en ik vond het heel gezellig om 
de laatste maanden van mijn onderzoekstijd alsnog een maatje op de kamer te hebben! 

Lieve Lianne, helaas kon je er vandaag niet bij zijn vanwege een fantastische reis die je 
aan het maken bent. Jaren geleden heeft onze gedeelde passie voor hardlopen een 
waardevolle vriendschap doen opbloeien. Ik ben erg blij dat we het hardlopen tijdens het 
promotietraject weer hebben opgepakt. Het bood voor ons beide een goede manier om 
onze stress en problemen even te vergeten. Wat zeg je ervan, dit jaar de hele marathon?!

Beste ganggenootjes, collega-onderzoekers en studenten: Anne, Anne, Annemiek, Baukje, 
Danique, Djoeke, Eline, Iris, Janyte, Jitske, Jorijn, Jozien, Maaike-Anna, Margriet, Marianne, Marije, 
Mark-Jan, Marrit, Martin, Michelle, Nathalie, Nynke, Rosanne, Sahar, Sietske, Wietse, Willemijn, 
bedankt voor het meehelpen bij de dataverzameling en voor de nodige afleiding in de kelder!
 
Beste Annelies, Dyvonne en Sandra, jullie vormden de essentiële schakel tussen de 
wetenschap en de kliniek op zowel de NICU als de PICU. Zonder jullie zou de dataverzameling 
niet gelukt zijn. Dyvonne, bedankt voor alle filmpjes die jij bij de mensen thuis hebt gemaakt. 

Neonatologen, kindercardiologen, kinderintensivisten, gynaecologen, kinderanesthesisten, 
thoraxchirurgen, verpleegkundigen, fellows en arts-assistenten, dit onderzoek had niet 
kunnen plaatsvinden zonder jullie onvoorwaardelijke liefde en zorg voor de kinderen. Het 
discipline-overstijgende karakter van dit onderzoek was een uitdaging, maar heeft het ook 
extra speciaal gemaakt. 

Beste Fred, Frans en Kai, ik vond het ontzettend leuk om deel uit te maken van het team 
dat de digitalisering van de datastroom op de NICU heeft verwezenlijkt. Dankzij jullie is het 
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overtypen van monitordata verleden tijd en zijn termen als Linux, raspberry pi, en sudo halt 
mij niet meer vreemd. 

Secretaresses neonatologie en kindercardiologie, Joke, Grace en Monique, bedankt voor 
jullie inzet om de altijd ingewikkelde afspraken met de verschillende disciplines te plannen. 
Evelyn bedankt voor het opvragen van alle dossiers van de patiënten. Aad en Yvon bedankt 
voor de ondersteuning met betrekking tot de financiën. 

Graag wil ik de Junior Scientific Masterclass bedanken voor de mogelijkheid dit MD-PhD 
traject te doorlopen. 

Medeauteurs Dr. S.A. Clur en Suzanne, bedankt voor jullie inzet vanuit het AMC om onze 
samenwerking succesvol te maken. Het heeft geleid tot een prachtig manuscript dat 
hopelijk snel gepubliceerd zal worden. Ook de andere medeauteurs wil ik graag bedanken 
voor de kritische inbreng wat betreft alle manuscripten.

Lieve paps en mams, ik herinner me nog goed dat jullie tegen me zeiden ‘dat Honours 
College moet je doen, zie het als een kans!’ toen ik hier enorm over twijfelde. Datzelfde 
Honours College is uiteindelijk de aanloop geweest naar dit proefschrift. Bedankt dat 
jullie me altijd hebben aangemoedigd het beste uit mezelf te halen. Zonder jullie zou dit 
proefschrift er niet zijn geweest. Lieve Janske, jij en Ray hebben me aangestoken met de 
liefde voor sneakers en jullie bieden me altijd een warm thuis, dankjulliewel. 

Lieve Peter, Eveline, Stijn en Floor, ik had me geen fijner tweede thuis kunnen wensen. Ook 
jullie steun is van onschatbare waarde geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift.

Lieve Bob, je inhoudelijke bijdrage aan dit proefschrift was altijd goed bedoeld, toch zelden 
echt nuttig. Veel meer heb ik gehad aan je immer goed getimede knuffels en vrolijke noot 
in huis! 

Allerliefste Niek, jij staat altijd voor me klaar! Niet alleen in het dagelijks leven, maar ook 
voor het onderzoek heb jij je steentje bijgedragen. ’s Ochtends vroeg of ’s avonds laat, je 
bood altijd aan om mee te fietsen naar het ziekenhuis als er iets moest gebeuren voor het 
onderzoek. Dit kon er wel toe leiden dat je om 7:00 uur ’s ochtends aan de beveiliging 
van het UMCG moest uitleggen hoe jij jezelf had opgesloten in je hardloopkleding in het 
Triadegebouw, omdat ik even was vergeten dat je ook een pasje nodig hebt om naar buiten 
te kunnen. Wat hebben we hier achteraf hard om gelachen! Laten we nog heel lang samen 
heel veel lol hebben, hardlopen, racefietsen, snowboarden, skiën, koken, reizen en gewoon 
samen zijn. Ik hou van je!
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