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Dankwoord

Na een periode van klinisch werk binnen de kindergeneeskunde en het doen van 
statusonderzoek wist ik het zeker: dit moest een vervolg krijgen. Dat ik 3 jaar aan een 
prachtig patiëntgebonden onderzoek heb mogen werken op een enthousiast en goed 
gestructureerde afdeling als de neonatologie van het Emma Kinderziekenhuis is een 
fantastisch ervaring en was mij een eer. De samenwerking met verschillende mensen 
heeft zeker bijgedragen aan het plezier waarmee dit proefschrift tot stand is gekomen en 
hen wil ik daarvoor in het bijzonder bedanken:

Allereerst, natuurlijk alle pasgeborenen en hun ouders die het mogelijk hebben gemaakt 
om überhaupt klinisch onderzoek te doen. Ik realiseer me dat het krijgen van een preterme 
baby een groot life event is en dat jullie desondanks openstonden voor onderzoek is 
essentieel voor dit proefschrift geweest. Mijn dank is daarvoor groot! De eerste baby’s 
van mijn onderzoek zijn inmiddels 2,5 jaar oud en het is geweldig om te zien dat het 
met velen zo goed gaat. Door sommige ouders wordt het bijna zelfs al “payback time” 
genoemd en dat ik binnenkort zelf aan de beurt ben voor de plakkers…….. 

Prof. dr. J.H. Kok, mijn promotor. Beste Joke, hoewel later betrokken bij mijn promotietraject 
wil ik je van harte danken voor de samenwerking en dat je mijn promotor wilt zijn. Je 
uitgebreide kennis op het gebied van de ethische aspecten van de neonatologie, naast 
je omvangrijke klinische en onderzoekservaring heb ik als een meerwaarde voor mijn 
vorming als neonatologisch georiënteerde arts ervaren. 

Dr. A.H.L.C. van Kaam, co-promotor. Beste Anton, toen we 4 jaar geleden samen de 
visite van Unit 2 deden en ik aangaf verder onderzoek te willen doen had ik nooit 
gedacht dat dit het eindresultaat zou worden. Je haarfijne ‘to-the-point’ aanwijzingen 
en fysiologische inzichten waren van onschatbare waarde en een leerschool voor mij. Je 
helderheid in schrijftaal heeft er zeker voor gezorgd dat er een “Blue Journal” artikel in 
dit boekje staat. Daarnaast stond je deur altijd open voor overleg, een grap of een vraag 
over de nieuwste Apple uitvinding. De rust die je uitstraalde zorgde voor een perfecte mix 
met mijn opvliegende karakter. Dank voor al de mogelijkheden die je me hebt gegeven. 
Je hebt me geïnfecteerd met het researchvirus en ik ben dan ook blij dat ik actief bij het 
EIT/RIP project betrokken blijf. Dat er nog maar veel publicaties mogen volgen!

Dr. ir. F.H.C. de Jongh, co-promotor. Beste Frans, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten 
moest ik vooral wennen aan de fysische benadering van problemen, in tegenstelling tot 
het oplossend denkpatroon van “ons” dokters. De discussies hebben er toe geleid dat 
de analyses tot in de puntjes kloppen en de resultaten patho-fysiologisch verklaard zijn. 
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Jouw expertise en geduld hebben een grote verdieping van deze toch wel moeilijke stof 
voor mij gegeven. 

Prof. dr. A.P. Bos, Prof. dr. M.J. Schultz, Prof. dr. P.J.Sterk en Prof. dr. L.J. Zimmermann wil 
ik hartelijk bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid zitting 
te nemen in mijn promotiecommissie.

Prof. dr. P. Rimensberger. Dear Peter, many thanks that you are willing to participate in 
my thesis defense committee and attend as speaker at my symposium organized on the 
occasion of my PhD defense.

Prof. dr. I. Frerichs. Dear Inez, as “godmother” of EIT you have introduced me in the 
basics and made me want to explore and challenge the boundaries of this promising 
technique. Thank you for your always honest opinion. Now my PhD is finished and I will 
stop stalking you with questions or author disclosure requests I hope we will keep on 
working together in the future and discuss new ideas about improving EIT for clinical use.

Het op tijd bellen voor inclusie van patiënten, zeker in de diensturen, of als een preterme 
geïntubeerd ging worden kwam vaak op de schouders van mijn collega assistenten, 
neonatologische fellows (Christine, Henriëtte, Inge, Irene, Roos, Sabine en Sigrid) of 
stafartsen (Timo de Haan, Rogier de Jonge, Martin Offringa, Pieter Tamminga en Letty 
van Toledo) terecht. Veel dank voor het op tijd bellen en het overlaten van de rondjes 
aan mij. Misschien minder actief betrokken bij mijn onderzoek maar zeker niet minder 
belangrijk de terugkoppeling van de poli of onderzoeksinput door Aleid en Loekie. De 
verschillende congressen in Denver en Newcastle waren ook zo leuk omdat jullie mee 
waren. Jullie zijn een super team! 

Lieve meiden, Jeen en Guido van de verpleging. Een klinisch onderzoek zoals deze 
heeft veel invloed op jullie werk gehad. Door de goede sfeer en werkinstelling mocht ik 
vaak zonder gemor mijn onderzoek uitvoeren. Het was een genot om met jullie samen 
te werken. Of het nu in de avonduren, ’s nachts of gewoon overdag was, de koffie en 
koekjes stonden altijd klaar. Ik zal de uitjes naar de Efteling, Walibi en club Arena niet 
gauw vergeten. Dank en tot snel in de diensten!

Anne De Jaegere, als lid van het neonatale pulmo-team heb ik ontzettend veel geleerd 
van je kennis over longfysiologie, longontwikkeling maar ook van je schat aan klinisch 
inzicht. Nog even en dan staan we samen boven een artikel en jij je boekje te verdedigen!

Moniek van de Loo. Lieve Moniek, de vibe van kamer H3-214 was zeker een hele 
speciale. Niet alleen het discussiëren over de neonatologie maar vooral de steun en 



139

uitlaatklep waarop ik op kon terugvallen als het tegen zat was fijn en nodig om stoom 
af te kunnen blazen. Het is fantastisch dat je binnenkort ook aan een PhD traject zal 
beginnen maar zoals Wes al terecht opmerkte: “Hoe hou je overzicht tussen al die 
stapels met papieren?!”. Kleine tip voor als je begint: ordners!!. Binnenkort zullen we 
samen weer diensten doen en ik kijk er met veel plezier naar uit. Dan hoeven we ten 
minste niet zoveel röntgenfoto’s meer te maken na het inbrengen van navellijnen!

Wes “slapen is voor mietjes” Onland. Partner in crime in het promotiewerk. Jij hebt als 
geen ander aangetoond dat je geen patiënten nodig hebt om goed onderzoek te doen. 
Dat het schrijven en het uitvoeren van meta-analyses geen sinecure is, is me inmiddels 
duidelijk en ik ben dan ook blij dat we binnenkort samen op een artikel in pubmed te 
vinden zijn. Je oostelijke nuchtere instelling werkte verhelderend maar ook aanstekelijk. 
De mix met mijn Noord-Hollandse insteek doet me nog steeds denken aan de twee oude 
mannetjes uit de Muppets show. Gelukkig wel met een stuk meer positiviteit! Ik zal het 
missen.

Debbie Nuytemans, lieve Debbie. Als expert in het opzetten en uitvoeren van onderzoek 
is je bijdrage aan het maken van de informed consent brieven, als wel je adviezen voor 
het vragen van toestemming van grote waarden gebleken. Onze hoge positieve inclusie-
rate is mede aan jou te danken!!

Carol-ann, Euridice, Marja, Marlous, Monique, Ron en Thea van het secretariaat. 
De koffiebreaks waar we de laatste rages uit de krant doornamen was een welkome 
onderbreking van de dagelijkse sleur die ik vaak achter de computer doormaakte. 
Daarnaast waren jullie altijd welwillend te helpen als ik iets nodig had. Het was top!!!

Dames van de Kelder, Alice, Carline en Elske. De etentjes, koppen koffie maar vooral 
de gezelligheid werkte als goede afwisseling en motivatie om dit project tot een goed 
einde te brengen. Ik kijk ernaar uit om gevieren in de toekomst als opleidingsassistenten 
samen te werken!

Tom Leenhoven. Beste Tom, je enthousiasme voor EIT en RIP hebben me duidelijk 
aangestoken en je steun heeft ervoor gezorgd dat dit onderzoek allemaal mogelijk is 
geweest. 

Iris en Elmar. Lieve Iris, jouw expertise is op een afdeling zoals de neonatologie onmisbaar 
en Elmar, de voorkant is super geworden! Dank.
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Lieve Mariëtte, als onderzoekster van het eerste uur in de EIT binnen het EKZ heb ik de 
mogelijkheid gehad om je op te volgen en het onderzoek voor te zetten. Het was een 
eer. Pauline is inmiddels in onze voetsporen getreden en ik ben overtuigd dat zij het 
onderzoek succesvol zal continueren. 

Sabrine Hemmes en Lieuwe Bos. Kompanen van de volwassenen IC. Dat we de EIT 
AMC-breed gaan dragen is een unicum en ik kijk uit naar de toekomstige samenwerking. 
Lieuwe, dank voor je bijdrage aan mijn minisymposium.

Beste Jeroen, dat het toch tot een gezamenlijk onderzoeksproject tussen EMG/EIT/RIP 
gaat komen is fantastisch, net als je deelname aan het symposium. 

Ralph de Boer. Beste vriend en paranimf. Ik kan me nog goede herinneren hoe je 
als na-geplaatste de collegezaal binnenstapte, naast me kwam zitten en jezelf met 
legendarische woorden introduceerde. Dat ik je ben gaan volgen in het onderzoek heeft 
misschien wel iets te maken met de relaxte sfeer waarin jij je ratten door een bak heen-
en-weer liet lopen in de Mayo clinics. Het nachtelijke port drinken en sigaar roken, 
naast je chirurgische kijk op zaken werkt zeer ontspannend. Het is fantastisch dat je mijn 
paranimf bent.

Nienke Miedema. Paranimf maar vooral mijn lieve zus. Uiteindelijk hebben we ruim 1,5 
jaar tijdens mijn promotie samengewoond en dat heeft ervoor gezorgd dat je ’s nachts 
ook gestoord werd als ik op weg ging naar het ziekenhuis moest voor een inclusie. Nu 
woon je samen met Ivo, mijn toekomstige?! Brabantse zwager, en kunnen we niet meer 
bekvechten over het opruimen, catan spelen of heftig discussiëren. Soms mis ik het wel 
een beetje. Ik hou van je en het is een wonder dat je ook de geneeskunde route bent 
ingegaan. 

Lieve Pap en Mam. Het is de afgelopen twee jaar een zeer bewogen tijd geweest maar 
ongeacht alles wilden jullie altijd weten hoe het ging en waar ik me mee bezig hield. 
Jullie leefden mee als ik op congres een praatje moest houden, er een deadline gehaald 
moest worden of vierden mee als er weer een artikel geaccepteerd was. Sinds jullie de 
praktijk van de hand hebben gedaan zetten jullie je nog steeds in voor de zorg van 
anderen en ik mag blij zijn als ik ook maar een fractie van jullie passie voor het vak heb 
meegekregen. Dat gezondheid niet vanzelfsprekend is, is helaas bij ons gebleken en ik 
ben trots op hoe jullie eruit gekomen zijn. En pap, we are goinig to beat this!




