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Dankwoord
First of all, I would like to thank all the authors of the randomized trials we contacted 
all over the world. This thesis would not exist without their willingness to share 
their data with us. Bovendien kan geen enkel onderzoek verricht worden zonder 
blijvende steun van de omgeving. 

Prof. Dr. M. Offringa, beste “Making a Difference” Martin. Er zijn maar weinig 
promovendi die kunnen zeggen dat ze samen met hun prof naar een concert van Joe 
Satriani zijn geweest. Voor de niet-gitaar kenners, Satriani is een snoeiharde fusion-
jazzrock gitarist met een weergaloze uitstraling en tomeloze energie op het podium, 
die alleen gedraaid mag worden wanneer de rest van mijn gezin niet thuis is. Joe 
Satriani verbleekt echter vergeleken met Martin wat betreft energie, al heeft de 
laatste dan oordoppen in. Maar deze anekdote geeft precies weer wat Martin doet. 
Met grenzeloos enthousiasme, scherpzinnige analyses en zijn probleem oplossend 
vermogen weet hij steeds weer vernieuwde ideeën in de kindergeneeskunde 
te pompen, waarbij de belangrijkste les in het doen van onderzoek inmiddels 
een slagzin zonder weerga is geworden: “It’s the methodology, stupid!” Martin, 
heel heel veel dank voor je altijd stimulerende, onnavolgbare brainstorm sessies, 
waarvan ik wel altijd een minuut of tien moet bijkomen. Ik hoop dat we nog vaak 
de gelegenheid krijgen om jazz in alle vormen en maten te beluisteren en bekijken. 
Opdat we nog heel veel onderzoek samen mogen doen. 

Dr. van Kaam, beste Anton. Ik heb mijn mailbox er eens op na geslagen en er 
staan meer dan 1000 mailwisselingen in vanaf 2005 met jouw naam erboven en 
nooit hoefde ik langer dan één uur te wachten op antwoord. Daar waar ik tijdens 
het schrijven verzand in zijsporen en eindeloze uitwijdingen die er niet toe doen, 
weet jij met jouw onnavolgbare heldere schrijfstijl de kern altijd precies te raken. 
En het gemak waarmee het gaat, zorgt voor een hoop frustratie, maar ook veel 
leermomenten bij diegenen die een stuk bij je inleveren. De rust die jij uitstraalt, geeft 
de perfecte balans in de samenwerking met Martin, waardoor deze thesis in de loop 
van jaren vorm kreeg. Daarnaast pas je een beangstigend accuraat predictiemodel 
toe in het voorspellen wat publiceerbaar is en waar de lacunes van het onderzoek 
zitten, maar ook wat het geslacht van het derde kind zal worden, zo’n 3 jaar voordat 
hij geboren gaat worden! 

Drs. (bijna dr.) A. De Jaegere, lieve Anne. Voor mij ben je al jaren gepromoveerd. 
Jouw passie voor het vak en je oneindige kennis van de medische literatuur en 
pathofysiologie zijn voor mij dé reden geweest om me te subspecialiseren in de 
neonatologie. Dank voor je vertrouwen in mij toen je in 2005 vroeg hoe de afdeling 
om moest gaan met de controverse op het gebied van de glucocorticoïden in de 
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neonatologie. Jij hebt aan de wieg gestaan van dit proefschrift en gezorgd dat het 
volwassen kon worden. Vervolgens zit je rustig in een intercontinentaal vliegtuig, 
krijg je als dank ook nog de vraag van je (onbekende) buurvrouw of je jouw 
“kinderen”, die in de rij ervoor in een kussengevecht zijn verzeild, tot rust wilt 
manen. Maar de “kids” beloven zich voorlopig rustig te houden, dus komt het met 
de laatste loodjes van jouw proefschrift helemaal goed. 

Prof. Dr. R. Soll, dear Roger. It is a tremendous honour to have the Coordinating 
Editor of the Cochrane Neonatal Review Group in the manuscript committee. 
In every brief moment we discussed the work we were doing during conference 
meetings, your directions and cooperation maid this thesis to what it is. I hope 
we fulfilled your statement: “Be rigid!” and hope to learn a lot more on your latest 
statement: “First we learned you meta-analyses and metaregression, now we’re 
gonna teach you diplomacy.”

Prof. Dr. F. Walther, beste Frans. Toen ik in 2004 in jouw kamer zat op zoek naar 
een plek in Los Angeles, heb jij me in contact gebracht met een onderzoeksplaats 
waaruit deze thesis is ontstaan. Toen had ik nooit durven dromen dat jij in mijn 
promotie commissie zou zitten. Hartelijk dank daarvoor.

Prof. Dr. R. Scholten. Hartelijk dank dat u als directeur van de Dutch Cochrane 
Centre zitting wilde nemen in de promotie commissie..Ik kijk ernaar uit om u te 
discussiëren over de resultaten en de implicaties van de thesis.

Prof. Dr. W. van Aalderen, beste Wim. Hartelijk dank voor het beoordelen van deze 
thesis. Jammer dat je niet bij de verdediging kan zijn, maar we zullen elkaar vast en 
zeker nog vaak samenwerken in het AMC.

Prof. Dr. J. van der Post, beste Joris. Jij bent voor mij hét voorbeeld dat er niet zoiets 
bestaat als een neonatoloog of gynaecoloog. We zijn eigenlijk allemaal perinatologen, 
zorgend voor moeder en kind zowel antenataal als postnataal. Deze discipline 
overstijgende visie die zich uit in je voortdurende belangstelling voor het postnatale 
beloop van de pasgeborenen, neem ik graag van je over.

Prof. Dr. K. Moons, beste Carl. Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat de 
wereldkampioen predictiemodellen in de commissie zit van “de man van”, zoals 
je het zelf noemt. Elke keer als ik terugkom van een brainstormsessie of lesje 
statistiek vanuit het Juliuscentrum Utrecht voel ik me kleiner dan klein en ben 
altijd ongelofelijk onder de indruk van jullie kenniscentrum. Ik hoop dat we in 
de toekomst nog vaak bij je mogen aankloppen om de predictiemodellen in de 
neonatologie te verbeteren en implementeren. 
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Dr. F. Cools, beste Filip. Jouw inspanningen en ongekende diplomatie zorgden 
ervoor dat de BPD predictiemodellen konden worden gevalideerd met een in 
de neonatologie ongekende dataset. Deze dataset werd door jou bijeengebracht 
door een collaboratie op te zetten van internationale wetenschappers. Je bent een 
voorbeeld van samenwerking voor de hele wereld. Ik hoop dat de samenwerking 
met de Belgische NICUs nog vele mooie gerandomiseerde studies zullen opleveren, 
met de SToP-BPD studie als het begin.

D. Nuytemans, lieve Debbie. Eindeloos geduld laat je zien in het bedenken, opzetten 
en uitvoeren van multicenter gerandomiseerd onderzoek en dat met een flinke 
dosis Brabantse humor. Ik weet zeker dat we de komende jaren net zoveel lol zullen 
hebben in dit werk als we het afgelopen jaar hadden. Alleen, in die Brabantse 
hoempapa muziek kan ik echt niet meegaan, sorry.

Mijn collega’s van de Intensive Care Neonatologie van het Emma Kinderziekenhuis. 
Dank jullie voor de prettige samenwerking, de klinische begeleiding tijdens de 
opleiding en erna en het corrigeren wanneer deze jonge hond weer eens doordraaft 
over “evidence” based medicine. Beste Joke, jouw begeleiding tijdens mijn opleiding, 
je klinische ervaring en je altijd weloverwogen antwoorden op moeilijke ethische 
kwesties maken het “fellow-zijn” tot een feest. Pieter en Letty, jullie zijn beiden 
mijn mentor geweest tijdens respectievelijk mijn assistentschap en fellow-schap en 
hebben me door beide opleidingen heen geloosd met veel geduld en passie, dank. 
Timo “Daddy Cool” de Haan en Rogier “Prediction Man” de Jonge, dank voor jullie 
reflectie en nimmer uitblijvende enthousiasme over het doen van onderzoek. Succes 
met de “Pharmacool” en Rotterdam, beiden zijn de koning te rijk met jullie. Aleid en 
Loekie, ik hoop dat ik over een aantal jaar nog net zo passievol en “open-minded” 
in de neonatologie sta als jullie. Dank voor jullie input wat betreft de lange termijn 
follow-up items in het onderzoek en de steun in de kliniek. Jullie feedback is van 
essentieel belang voor het doen van onderzoek.
  
Beste mede (ex)-fellows, lieve Inge, Roos, Sabine, Christine, Irene en Henriëtte. Lieve 
dames, onze groep is door de jaren heen bijzonder hecht geworden, getuige de 
jaarlijkse “Fellows Only Day” (FOD). Ik hoop dat we dat nog jaren volhouden. 

Dirk-Jan van Zuidam, beste DJ. Tien jaar geleden zaten we samen in het Alkmaarse 
Moddervrouwtje en ondanks dat we verschillende wegen zijn gegaan, ben ik 
ongelofelijk blij dat we elkaar nog op zo’n regelmatige basis zien. Ik doe alleen nooit 
meer een 48-uurs dienst voor je, is veel te hard werken!

DubDlead, lieve Joris, Sophie, Ilja, Clemens, Tom en Chris. Al bijna 20(!!!) jaar spelen 
we samen in de band, waar ik nog nooit vermoeid van ben thuisgekomen. Sterker 
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nog, een weekend niet repeteren of optreden is vermoeiender. En ook al wordt de 
frequentie lager door de verschillende gezinslevens en dienstenschema’s, ik rij nog 
steeds met heel veel kippenvel en een hoofd vol muziek terug vanuit Nijmegen.

Beste H3-214, lieve Moniek en Martijn. “Desk-top science” zoals in dit proefschrift 
zorgt dan misschien voor een lage belasting voor de patiënten, maar des te meer 
voor je kamergenoten! Moniek, met je nuchterheid en evenwichtige karakter weet 
je me altijd weer “down to earth” te krijgen en de dingen in proportie te zien, ook al 
blijft het me raadsel hoe jij het overzicht houdt met die stapels op je bureau. Op naar 
je eigen onderzoek en PhD! Martijn, er zijn weinig onderzoekers die zo hard voor 
hun promotie hebben gewerkt als jij, maar over één maand is het zover, waarvoor 
hulde. Jouw kennis van de neonatale long is ongekend en ik ben er dan ook trots op 
dat we binnenkort samen boven ons eerste gezamenlijke artikel staan. Dat er nog 
velen mogen volgen! 

Lieve Jo en Niek. Hebben jullie één pet niet opgehad tijdens mijn leven? Die van 
bandlid, huisgenoot, bijna-zwager (in Jo’s geval dan), huisgenoot, kroegbaas/bazin, 
squash-maatje. De belangrijkste vergeet ik: vrienden voor het leven. Er zijn maar 
weinig mensen die je een jaar niet kan zien door een buitenlands verblijf en waarmee 
je daarna zonder problemen in een huis op vakantie kan gaan. 

Lieve opa Cock en oma Jet. Het nummer van Sting “Englishman in New York” begint 
gelijk te spelen in mijn hoofd, maar dan de Nederlandse vertaling “Achterhoeker in 
het Gooi”. Dank voor alle steun wanneer de kinderen opgevangen moeten worden 
en jullie liefde voor mijn gezin.

Lieve Gham en Poet, jullie kracht en liefde voor elkaar is het mooiste wat je je maar 
kan wensen. Mijn hart is bij jullie.

Lieve zus en broertjes, lieve Ellen, Clemens en Thijs. Jammer dat het niet toegestaan 
is om er drie paranimfen op na te houden, maar in gedachte staat de zus tussen mij 
en de broertjes in tijdens de verdediging. Het feit dat we een familieweekend kunnen 
houden zonder één wanklank, betekent toch wel dat we (eindelijk) volwassen zijn 
geworden. Ik ben trots op wat jullie alle drie met jullie leven doen en dat jullie me 
willen bijstaan tijdens de verdediging.

Lieve pa en ma, opa Wes en oma Hetty. Van “hersenloos” naar doctor, het kan 
verkeren. Geen van jullie kinderen was zover gekomen zonder jullie hulp, nachtelijke 
redevoeringen en opvang van de kleinkinderen. Jullie liefde voor muziek en het 
bijbrengen van arbeidsethos zorgde voor een goede mix van ontspanning en “getting 
things done”, maar pa, ga nu eens met pensioen, geniet ervan, je hebt het verdiend!
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Lieve Hannah, Roos en Wesje. Alle drie hebben jullie een liedje als geboortekaartje 
gekregen. En tot op de dag van vandaag kloppen de nummers nog steeds: Hannah, 
als eerste kind kreeg je een nummer van Stevie Wonder “Isn’t she lovely”. En de titel 
staat op je voorhoofd geschreven. Je krijgt er alleen een nummer bij, namelijk”Groot 
Hart” van De Dijk. Ik ken geen kind met een groter empathisch vermogen dan jij! 
Roos, achter jouw naam staat een grandioos nummer “Your Precious Love” van Al 
Jarreau en Randy Crawford met de beginzin: “Everyday there’s something new…”, 
zo onbevangen als jij in het leven staat, hou dat vol! En Wesje: als laatste in het gezin: 
“It’s a beautiful day” van Gare du Nord. Je maakt het gezin compleet met je humor 
en je enorme hoge knuffelfactor. Elke ochtend met jullie is mooi.

Lieve Lot, ik weet niet waar ik moet beginnen, moeder van 3 prachtkinderen, 
echtgenote, gedreven epidemiologe, maar vooral “soulmate”. Jij hebt het meest 
geleden onder dit proefschrift. Is je man eindelijk thuis om nog net even een 
verhaaltje voor te lezen en de kinderen welterusten te wensen, gaat die laptop 
alweer open en is hij niet meer te bereiken. Probeer je hem een verhaal te vertellen 
over wat er die dag is gebeurd, weet hij zich geen woord te herinneren de volgende 
dag. Al bijna 20 jaar samen en ik denk dat jij de eerste 15 jaar niet kon bevroeden dat 
dit zou gaan gebeuren, ikzelf ook niet overigens. Als rasechte wetenschapper heb je 
langzaam het onderzoeksvirus geïmplanteerd en deze workaholic gecreëerd, maar 
met name alles in het werk gesteld om dit mogelijk te maken. Als jij als stimulerende 
factor niet achter me had gestaan, was dit proefschrift er niet geweest. Ik hou van je. 
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