
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Central blood flow measurements in newborn infants

de Waal, K.A.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Waal, K. A. (2011). Central blood flow measurements in newborn infants. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/central-blood-flow-measurements-in-newborn-infants(51ee76dc-8a24-40e3-b1ee-5b002f7ee7d2).html


 132

 

 

 
 

 
 

 

Klinisch wetenschappelijk onderzoek met pasgeborenen is een klus met vele 
gezichten. Mijn eerste ervaringen met onderzoek tijdens mijn training waren niet 
altijd even positief en onderzoek werd aanvankelijk gezien als ‘lastig’ en tijdrovend. 
Echter, met het doorlezen van de bestaande neonatale literatuur werd het me 
duidelijk dat we nog zoveel moeten proberen te begrijpen om te kunnen verbeteren 
in ons vak. Mijn interesse in neonatale hemodynamiek bracht me tot een eerste 
opzet voor een promotie onderzoek naar de interaktie tussen mechanische 
ventilatie en bloed flow. Over tijd is de lijn wat aangepast, maar met hulp van 
iedereen die betrokken was met mijn promotie traject resulteert het nu in een 
compleet werk over Doppler metingen van de centrale circulatie in pasgeborenen. 
In dit hoofdstuk wil ik iedereen bedanken voor hun input in dit werk.   
 
Mijn promotor, Prof Joke Kok, beste Joke. Jij kent me sinds mijn start in de 
kindergeneeskunde en hebt me door al de jaren gesteund in mijn vorming als 
kinderarts en neonatoloog. Ik heb veel respect voor jouw kennis en enthousiasme in 
wetenschappelijk onderzoek en jouw klinische aanpak. In mijn carriere zijn vele 
stappen gemaakt. Van assistent tot fellow, de zijstap naar Zwolle, de post graduate 
in Sydney en periode als neonatoloog in Amsterdam, elke stap hebben we met 
elkaar besproken. Dit proefschrift beschrijft al deze fasen in wetenschappelijke vorm 
en ik dank je voor al je hulp die je me hebt gegeven als wetenschapper en collega.  
 
Mijn co-promotor Anton van Kaam, beste Anton. Tijdens mijn training als 
neonatoloog was het snel duidelijk dat wij dezelfde aanpak hebben; facts, and to 
the point. Maar in onderzoek was het duidelijk dat jij veel ervaring had en ik een 
beginner was. Je bent een grote hulp voor mij geweest in het uitvoeren van ons 
onderzoek. ‘It was a good run’ , en ik dank je voor al je ondersteuning en 
aanmoediging en hoop dat we nog meer projecten kunnen doen in de toekomst  
 
My co-promotor Nick Evans, dear Nick. Deciding over a couple of beers in 
Stockholm that it would be a good idea to come and do a study in RPA was the best 
start of my PhD. Working with the ‘top gun’ in neonatal hemodynamics, you have 
taught me all the insights in neonatal hemodynamics and the methodology of 
functional echocardiography measurements, and gave the opportunity to be in 
wonderful Sydney for a year. You supplied me with many research ideas, some 
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presented in this thesis, and some still underway. Your support was fantastic and I 
hope we can continue doing more research in neonatal hemodynamics.  
 
Martin Kluckow, dear Martin. Over the same couple of beers in Stockholm, you 
offered me and my family to stay at your magnificent place for the first few weeks to 
get settled in Sydney. A better support when you land in a new country could not be 
asked for. Over time, you supported me with all my studies and invited me to join 
you in research and teaching sessions. You have been a great collaborator and 
friend throughout my time here, and I’m sure we will continue to do more work 
together. 
 
Al mijn collega’s in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, dank voor jullie 
hulp bij het opstellen van dit proefschrift. Sigrid Sloot voor al haar werk in het 
verzamelen van normaal waardes. Marriette van Veenendaal voor haar 
samenwerking in de recruterings studie en als kamergenootje. Hanneke van der 
Lee voor al haar statische hulp, ‘SPSS is not as easy as it looks’, Timo de Haan, 
Loekie van Zonderen, Ann de Jaegere, Letty van Toledo en Pieter Tamminga als 
collega’s waarmee ik heb samengewerkt in de wisselende jaren binnen en buiten 
het AMC. En al mijn overige collega’s in het AMC op de derde, vierde en achtste 
verdieping, het was een prima tijd ! 
 
I would like to thank David Osborn, Phil Beeby, Girvan Malcolm, Adrienne Gordon, 
Heather Jeffery, Ingrid Rieger and all the whole team in Royal Prince Alfred 
Hospital. It was a great time working in RPA and performing research at the same 
time in one of the most organised NICU clinics I have had the privilege to have 
worked in. The consistency and approach to neonatal medicine is amazing.  
 
My colleagues in the John Hunter Hospital, Chris Wake, Paul Craven, Ian Wright, 
Rebecca Glover and Javeed Travadi. Thanks for all the support you gave me during 
my projects running in the John.  
 
Wim Baerts, beste Wim. Tijdens mijn training als neonataloog heb je me veel 
geleerd over echografie en me gestimuleerd tot het doen van verder onderzoek. En 
niet als minste, me geleerd hoe me aan te passen als persoon door je inzicht in 
menselijke interacties. Dank, hoop dat het goed me je gaat en je geniet van je 
pensioen. 
 
Lid van de beoordelingscommissie, Prof Dr Martin Offringa, beste Martin. Dank voor 
je mijn vorming als neonatoloog. Je hebt me geleerd hoe te lezen, te interpreteren 
en hoe evidence kan worden toegepast in de NICU. Deze aanpak probeer ik nu 
elke assistent en fellow aan te leren. Je approach heeft me zeker gestimuleerd tot 
het doen van onderzoek. Naast je wetenschappelijk en klinisch inzicht, is je humor 
onvergetelijk. Dank voor je beoordeling van mijn promotie en al je ondersteuning.  
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Overige leden van de beoordelings commissie, Dr Willem de Boode, beste Willem, 
jij hebt net je promotie afgerond, maar ben blij dat je mijn boekje hebt willen 
beoordelen. Hoop dat de Nederlandse tak van de neonatale hemodynamiek verder 
kan groeien met jouw ondersteuning. Prof. Dr. Frans Walther, beste Frans, jouw 
pioniers werk in Doppler metingen is gerefereerd in bijna elk hoofdstuk en vormt 
deel van mijn basis kennins in neonatale hemodynamiek. Prof. Dr. Bert Bos, Prof. 
Dr. Nico Blom, beste Bert en Nico, hartelijk dank voor de beoordeling van mijn  
manuscript. 
 
Mijn paranimfen, Thomas van Veen, Kaj Wage en Marc Jonkers. Heren, onze 
training was een goede tijd, binnen en buiten werktijden. De planning voor 
congressen in exotische oorden was altijd wonderlijk wel goed georganiseerd. 
Helaas zijn de ‘kennis’ avondjes in het weekend nu wat moeilijker te organiseren, 
maar het verlangen is er nog elke dag. Nu de promotie. Ik denk dat we geen van 
allen enig idee hebben wat er nu allemaal moet gebeuren tijdens zo’n promotie, 
maar we komen er samen wel doorheen. Ik geloof dat ik de moeilijkste vragen kan 
doorgeven naar de paranimfen, dus ik hoop dat jullie op de hoogte zijn van mijn 
werk. Denk aan het feest aan het eind van de dag... 
 
Mijn vader, Co de Waal, beste pa, wie had dit gedacht, een promotie afgerond aan 
de universiteit van Amsterdam. Reuze trots, en blij dat je erbij bent. 
Mijn moeder, Dicky de Bok, beste mama, een mooi moment en een reden om weer 
even terug te zijn in Nederland. Het enige nadeel van Australie, is dat het zo ver 
weg is.  
Jolan, Isabelle en Lisa, niet makkelijk voor jullie dat papa zo ver weg woont, maar 
het was wel fantastisch dat jullie hier waren om lekker met jullie broertje te spelen, 
en nu ook een nieuw zusje. Ik hoop dat jullie vaak op bezoek komen. 
My ‘Aussie’ family, Georgina, David and Patricia, thanks for being there for me, you 
are an extraordinary family, and I hope we’ll get through the current tough times. 
Get well David. 
 
You don’t need a thesis to thank the closest person in your life, but my super thanks 
go out to Vicky, who went with me through a huge personal change, changed 
country for 18 months to be with me, and then dragged me back to Australia to have 
the wonderful life we have now with Lukas and Olivia. I love you forever. 
 
Koert de Waal 




