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Toen ik in mijn tweede jaar van de studie geneeskunde betrokken raakte bij het onderzoek
‘Pinkeltje’, had ik niet direct de verwachting dat ik nu een proefschrift zou verdedigen.
Ik leerde het onderzoek kennen via de enthousiaste verhalen die Marieke Potijk (destijds
promovendus), over haar onderzoek bij Pinkeltje vertelde. Toen ik in mijn tweede studiejaar
een keuzeproject moest kiezen voor mijn ‘persoonlijke profilering’, leek het mij een
uitgelezen kans om dat bij Pinkeltje uit te voeren. Onder supervisie van Jorien Kerstjens van
de Neonatologie ben ik hiermee met veel enthousiasme van start gegaan. Dit keuzeproject
vond ik dermate geslaagd dat ik onderzoek ben blijven doen bij Pinkeltje. Dankzij de steun
van Jorien Kerstjens, Arie Bos, Menno Reijneveld en Andrea de Winter heb ik dit uiteindelijk
in een MD/PhD-traject kunnen continueren! Nu, 4 jaar later, is mijn proefschrift klaar.
Graag wil ik iedereen bedanken die op enige manier betrokken is geweest bij de
totstandkoming van dit proefschrift. Een aantal personen wil ik in het bijzonder noemen.
Ten eerste mijn promotoren en copromotor.
Beste Menno, jij hebt mij als promotor altijd uitstekend begeleid in mijn ontwikkeling als
wetenschapper en arts. Je stond altijd voor mij klaar, je keek altijd uitgebreid naar mijn
stukken en had goede adviezen om de artikelen te verbeteren.
Beste Arie, met jouw klinische blik heb jij als tweede promotor een belangrijke
bijdrage geleverd aan mijn proefschrift. Soms bleken resultaten omwille van de klinische
toepasbaarheid toch beter vanuit een ander perspectief geanalyseerd te kunnen worden,
of had jij verrassende inzichten bij het interpreteren van onze onderzoeksresultaten. Jouw
verhalen uit de praktijk lieten mij bovendien inzien waarom dit onderzoek naar prematuren
zo belangrijk is.
Beste Andrea, als copromotor wees jij mij de weg door het onderzoek. Je zorgde ervoor
dat ik de rust pakte om de resultaten te overzien en zo in te zien wat de essentie was. Jij
had ook het talent om door middel van kritische vragen mijzelf antwoord te laten geven op
mijn eigen vragen.
Tenslotte vond ik het ook leuk om jullie ook als persoon te leren kennen. Wie weet zie ik
jullie nog eens op een kindergeneeskundig congres, de ijsbaan of tijdens een fietstocht.
Dit proefschrift was niet mogelijk geweest zonder alle inzet van ouders, kinderen en
onderzoekers die deelnamen aan het Pinkeltje en TRAILS onderzoek. Verder wil ik alle
jeugdartsen en andere medewerkers van de consultatiebureaus bedanken voor de tijd en
energie die ze belangeloos hebben ingezet voor Pinkeltje.
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Beste Jorien, jij hebt mij aangestoken met je enthousiasme voor wetenschappelijk onderzoek
en het Pinkeltje onderzoek in het bijzonder. Jij liet mij inzien hoe bijzonder en belangrijk
dit onderzoek was. Daarnaast wil ik je bedanken voor de grote bijdrage die je geleverd
hebt aan het verzamelen van de data die ik gebruikt heb en de hulp bij de begeleiding van
studenten die ontbrekende data voor mij hebben verzameld.
Beste Felicia, Marina en Lisanne, bedankt voor de hulp die ik van jullie heb gehad bij het
uitzoeken en invoeren van alle perinatale gegevens voor de early preterms.
Beste Hanneke (van Dokkum), Boukje, Marlou en Nienke, jullie zijn de toekomst van
Pinkeltje. Jullie gaan verder met het analyseren van bestaande data, maar ook met een
nieuw meetmoment. Ik ben ontzettend blij dat het Pinkeltje onderzoek wordt voorgezet!
Succes hiermee. Ik ben benieuwd naar jullie resultaten.
Beste collega’s bij de afdeling gezondheidswetenschappen. Jullie hebben mij echt een
warm welkom gegeven. Jullie stonden altijd voor mij klaar als ik jullie nodig had. De
lunchwandelingen, theepauzes en overige activiteiten heb ik zeer gewaardeerd. Ik vond het
erg leuk als jullie weer meewerkten aan de activiteiten van CHEW (committee of healthy
and enjoyable working) zoals de fietscompetitie, het complimentenspel, de fruit break, en
het schaatsuitje. Ik heb er geen twijfel over dat jullie dit zullen voortzetten.
Daarbij wil ik in het bijzonder Hanneke (Vervoort) en Marise bedanken die gedurende
mijn hele promotie mijn kamergenoten waren. Ondanks dat we elk verschillende bezigheden
hadden heb ik veel aan jullie gehad. Het was fijn om met jullie te kunnen overleggen,
kletsen en lachen. Jullie hebben zelfs mijn werkplek voor mij bezet gehouden in het jaar dat
ik vanwege mijn coschappen afwezig was.
Beste Marieke, tijdens onze ritjes naar de atletiekbaan maakte je mij enthousiast voor
Pinkeltje. Naast het vriendschappelijke contact dat we hieraan overhielden, werden we
hierdoor ook als collega’s bij het Pinketje onderzoek. Ik vind het fijn dat je mij als paranimf
bij mijn promotie wilt ondersteunen.
Beste Marije, Bas, Tjerk en Sander, onze wekelijkse ‘multidisciplinaire’ Vutalis lunch was
een fijne afwisseling in de drukke werkweek. Daarbij was het een goed moment om bij
te kletsen, aangezien de meesten van ons niet zo vaak meer op de atletiekbaan te vinden
waren. Beste Marije, je bent een betrokken en gezellige vriendin. Ik ben heel blij dat je mij
wilt bijstaan als paranimf bij mijn promotie.
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Beste Isabel, als vriendin, studiegenootje en mede MD/PhD’er heb ik veel aan je gehad.
Genoeg om samen over te praten, maar ook om samen lekker te schaatsen en te fietsen.
Jij bent mij al voorgegaan met promoveren en ik wens je veel succes nu je net als arts aan
het werk bent.
Beste Noud Boumans en je ouders Marloes en Mark, bedankt dat ik je mocht fotograferen
en de foto’s mocht gebruiken in dit proefschrift. Je bent niet te vroeg geboren (eerder wat
aan de late kant) en hebt ook geen ontwikkelingsachterstand, maar je bent wel een stoere
5-jarige jongen die altijd op ontdekkingsreis is.
Lieve papa, jij staat altijd voor me klaar en hebt mij altijd zo goed als je maar kon geholpen.
Bedankt voor wat je allemaal voor mij gedaan hebt. Ik ben trots op jou.
Lieve Olmer, mijn grote kleine broer, ik ben blij om te zien hoe goed het jou af gaat met
studeren. Jij komt er wel.
Lieve mama, het doet me altijd weer verdriet op deze belangrijke momenten dat je er
niet meer bent. Jij hebt me geleerd om zo door te zetten voor de dingen die ik graag wil
bereiken. Je zal altijd in mijn hart bij me blijven.
Lieve Lute en Monika, wat ben ik blij met schoonouders zoals jullie. Ik mocht zelfs bij
jullie logeren tijdens mijn jaar coschappen in Emmen. Jullie bieden altijd een helpende hand
als dat nodig is.
Lieve Rutger, jij vond dat je niet in mijn dankwoord hoefde omdat je niet aan de
inhoud van het proefschrift hebt meegewerkt, maar goed werken gaat een stuk beter als
je gesteund wordt. Je staat altijd voor me klaar als ik je nodig hebt, je steunt me in mijn
keuzes, en waardeert me zoals ik ben.
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ANT
ASQ
ASQ-4
ASQ-5/ASQ-60
AUC
CBCL
CPAP
EB-Problems
EF
EPs
FTs
GA
HELLP
LOLLIPOP
MLPs
NICU
OR (95%CI)
PPROM
PV
RT
SD
SGA
TRAILS

: Amsterdam Neuropsychological Tasks
: Ages and Stages Questionnaire
: 48 months (age 4 years) version of the Ages and Stages Questionnaire
: 60 months (age 5 years) version of the Ages and Stages Questionnaire
: Area under the curve
: Child Behavior Checklist
: Continuous positive airway pressure
: Emotional and behavioral problems
: Executive functioning
: Early preterm children (25-31 weeks gestational age)
: Fullterm children (38-41 weeks gestational age)
: Gestational age
: Hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count syndrome
or (pre)eclampsia
: Longitudinal Preterm Outcome Project
: Moderately-and-late preterm children (32-35 weeks gestational age)
: Neonatal intensive care unit
: Odds ratio with 95% confidence interval
: Premature prolonged rupture of membranes
: Predictive value
: Reaction time
: Standard deviation
: Small-for-gestational age, below 10th percentile
: TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey
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