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lIST OF ABBREVIATIOnS

aB  abdominal

auc  area under the curve

Bipap  Biphasic positive airway pressure

Bpd  Bronchopulmonary dysplasia

BW  Birth weight

c  compliance

cdp  continuous distending pressure

cmv  conventional mechanical ventilation

cov  center of ventilation

ct  computed tomography

cXr  chest X-ray

Ecg  Electrocardiography

EElv  End-expiratory lung volume

Eit  Electrical impedance tomography

fEit  functional electrical impedance tomography

fio2  fractional inspired oxygen

ga  gestational age 

he  helium

hfov  high-frequency oscillatory ventilation

hfv  high-frequency ventilation

hhfnc  humidified high-flow nasal cannula

icu  intensive care unit

lip  lower inflection point

mist  minimally invasive surfactant therapy

mv  minute ventilation

n2  nitrogen

ncpap  nasal continuous positive airway pressure

nippv  nasal intermittent positive pressure ventilation

o2  oxygen

p  pressure

pEEp  positive end expiratory pressure

pip  peak inspiratory pressure

Qdc  Qualitative diagnostic calibration

r   radius

rc  rib cage

rds  respiratory distress syndrome

rip   respiratory inductive plethysmography

rr  respiratory rate

lIST OF ABBREVIATIOnS
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sf6  sulfur hexafluoride

spo2  transcutaneous oxygen saturation

st  surface tension

tcpco2  transcutaneous partial carbon dioxide pressure

tcpo2  transcutaneous partial oxygen pressure

uip  upper inflection point

v  volume

vili  ventilator induced lung injury

vt  tidal volume
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DAnkwOORD

ruim drie jaar geleden begon ik vol enthousiasme aan mijn promotietraject op de ic neonatologie 

van het Emma Kinderziekenhuis. direct uit de coschappen, mijn keuze-coschap op de nicu nog 

vers in het geheugen, dook ik in de wereld van premature geboorte, monitoring en longfysiologie. 

nu mijn boekje afgerond is, kijk ik met trots en veel plezier terug op de bijzondere tijd die ik 

tijdens mijn promotie heb gehad. uiteraard verdienen een aantal mensen extra dank voor hun 

ondersteuning, waardoor het afronden van dit traject realiseerbaar is geworden.

allereerst, ontzettend veel dank aan alle patiënten die deel hebben genomen aan de studies 

en alle ouders die hiervoor toestemming hebben gegeven. Zonder jullie medewerking zou 

geen enkel onderdeel van dit proefschrift haalbaar zijn geweest. ik heb er ongelooflijk veel 

bewondering voor dat jullie, zelfs in de eerste spannende en soms kritieke fase van het leven 

van jullie kinderen, het belang van (klinisch) onderzoek hebben kunnen inzien waardoor zoveel 

kinderen hebben kunnen meedoen aan onze studies. dit proefschrift, en de bijdrage die het 

levert aan het begrip van de werking van de longen en behandelmethoden, geeft hopelijk 

nogmaals weer hoe groot de waarde van klinisch onderzoek in deze speciale patiëntenpopulatie 

is. 

prof. dr. a.h.l.c. van Kaam, mijn eerste promotor. Beste anton, wat ben ik blij dat je afgelopen 

augustus hoogleraar en daarmee mijn promotor bent geworden. En wat een eer om jouw eerste 

echte promovendus te mogen zijn. in de afgelopen drie jaar heb ik bijzonder veel van je kunnen 

leren. het scherp formuleren van een onderzoeksvraag, discussie en conclusie heb jij tot een 

ware kunst verheven – mijn stukken kwamen altijd tien keer beter terug dan ze waren. ik ben 

ontzettend onder de indruk van jouw inzicht in de materie en de manier waarop je overzicht 

weet te houden en te brengen in complexe zaken. daarnaast wist je ons promovendi het 

gevoel te geven dat jouw deur, ondanks alle drukte, altijd open stond. naast onderzoekszaken 

kon ik altijd bij je terecht voor persoonlijk advies en steun, iets wat ik bijzonder waardeer. ik 

voel me bevoorrecht met zo’n betrokken promotor en kan met volle overtuiging zeggen dat 

ik mijn promotie niet in zo’n korte tijd succesvol zou kunnen hebben afronden zonder jouw 

begeleiding. mijn grote dank daarvoor.

prof. dr. J.h. van den horn – Kok, mijn tweede promotor. Beste Joke, ik heb veel kunnen leren 

van je scherpe en nauwkeurige analyses tijdens besprekingen en de voorbereidingen van 

presentaties en artikelen. ik wil je dan ook heel erg bedanken voor de samenwerking, en de 

bereidheid om de afgelopen twee jaar je kamer met Juliette en mij te delen.  

dr. ir. f.h.c. de Jongh, mijn co-promotor. Beste frans, de afgelopen jaren heb je me ontzettend 

veel bijgebracht over de fysiologie en werking van de neonatale long, beademing en alles 

DAnkwOORD
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wat daarbij komt kijken. het waren zeer leerzame, altijd gezellige, vrijdagen waarop je naast 

adviezen over onderzoek ook altijd goede suggesties had voor mooie restaurants en leuke 

uitstapjes. ik wil je ontzettend bedanken voor je betrokkenheid, waardoor het mede mogelijk is 

geworden dat dit boekje gerealiseerd is.

prof. dr. W.m.c. van aalderen, prof. dr. s. Bambang-oetomo, dr. d.g. markhorst, dr. a.J. te pas, 

prof. dr. m.J. schultz en prof. dr. p.J. sterk wil ik hartelijk bedanken voor het beoordelen van mijn 

proefschrift en de bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie. 

prof. dr. i. frerichs. dear inez, i am very honored that you were willing to give such valuable 

advice as the expert on electrical impedance tomography during the past few years. thank 

you for taking the time to help us in the process of understanding our data and writing the 

manuscripts that helped to complete this thesis. i hope that future research will evolve electrical 

impedance tomography into a standard clinical monitoring tool, helping to optimize treatment 

for patients in the neonatal and adult icu population. 

het afronden van mijn onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de bereidheid van stafleden, 

fellows en assistenten om mij op elk moment van de dag (en nacht!) op de hoogte te stellen 

van mogelijke studiekandidaten en de voorbereiding van ouders op mijn komst. ik wil dan ook 

letty van toledo, timo de haan, robin van der lee, Wes onland, moniek van de loo, anne 

de Jaegere, pieter tamminga, irene schiering, christine ten hove, maaike van rossem, tinka 

Kurpershoek, patricia thorsen, Jeroen hutten, minke van tuyl en alle arts-assistenten van de neo 

heel hartelijk bedanken voor hun medewerking en geduld waardoor ik op de meest onmogelijke 

tijden mijn plakkers kon komen plakken. anne, dankjewel voor het enthousiasme tijdens mijn 

keuze-coschap, wat er mede voor heeft gezorgd dat ik ben begonnen aan dit onderzoek. Wes, 

dankjewel voor je onmetelijke enthousiasme voor onderzoek en je nooit aflatende bereidheid 

om alvast met ouders over mijn onderzoek te spreken. aleid leemhuis en loekie van sonderen, 

hartelijk dank voor jullie waardevolle toevoegingen en wetenschappelijke input in voorbereiding 

op de presentaties voor de verschillende congressen. 

natuurlijk was de bereidheid van de verpleegkundigen om mij te helpen onmisbaar in de 

uitvoering van mijn onderzoeken. het aanbrengen van 16 plakkers en 2 bandjes bij zulke kleine 

kinderen is geen gemakkelijke taak. daarbij vergden de vele onderzoeken veel geduld en daar 

wil ik jullie dan ook heel hartelijk voor bedanken! daarnaast was het uitje naar de Efteling een 

klein hoogtepuntje en welkome afleiding in de dagelijkse onderzoeksbezigheden.

debbie nuytemans, onderzoekscoördinator, dankjewel voor de waardevolle adviezen en voor de 

leuke trip naar luxemburg met jou en Wes. iris roggeveen, maatschappelijk werker, dankjewel 

voor de samenwerking, jouw werk is van onschatbare waarde voor de afdeling.
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de dames en heer van het secretariaat wil ik allemaal heel erg bedanken voor alle ondersteunende 

hulp in de afgelopen jaren. monique, marlous, marja, ron, carol-ann, Euridice, Jenneke, 

nienke en roswitha, het was een genoegen om de afgelopen jaren met jullie te werken. 

lieve irene, heel erg bedankt voor al je administratieve hulp in het onderzoek, het wegwijs 

maken in het onbegrijpelijke bestelprogramma van intranet en de gezelligheid. lieve thea, 

ontzettend bedankt voor al je tijd en energie waarmee je me in de afgelopen jaren vele malen 

hebt geholpen, en natuurlijk voor alle gezellige koffie- en kletsmomenten waarin we de ups en 

downs van het onderzoeks- en gewone leven konden bespreken. 

Beste tom, heel erg bedankt voor je hulp met de Eit en rip apparatuur in de afgelopen drie 

jaar. het enthousiasme waarmee jij over monitoring van ademhaling praat is aanstekelijk. ik 

hoop dat de komende jaren op dit gebied veel vooruitgang kan worden geboekt. Beste hilbert, 

dankjewel voor alle aanpassingen die je steeds wilde doen om het analyseprogramma zo goed 

mogelijk aan onze wensen te laten voldoen. ik hoop dat de bestaande monitoring tools kunnen 

worden geoptimaliseerd zodat we meer begrijpen van de werking van de longen en ademhaling 

in deze populatie.

Beste martijn, dat jij me tijdens mijn keuze-coschap een keer uitleg hebt gegeven over de 

werking van de hfo en je onderzoek, is het begin geweest van dit hele traject. Wat was het 

fijn om jou te kunnen opvolgen. Bedankt dat je zo uitgebreid de tijd hebt genomen om me 

wegwijs te maken in het Eit-onderzoek. deze luxe in de opstartfase van mijn onderzoek heeft 

er mede voor gezorgd dat ik in deze korte tijd mijn traject heb af kunnen ronden. maar wat 

me daarnaast vooral heeft aangestoken is je grootse enthousiasme over het onderzoek en de 

werking van de longen bij deze kleine kinderen. ook dank voor al je hulp en advies later in mijn 

promotietraject. ik hoop dat ik met dit proefschrift een waardig opvolger van jouw boekje heb 

kunnen maken.   

lieve Juliette, paranimf en partner in crime in de afgelopen drie jaar. Wat heb ik het getroffen 

met zo’n fijn promotie-maatje. dat we ons promotietraject ongeveer tegelijk zijn begonnen en 

alle fases samen konden doormaken was niet alleen heel handig, maar vooral ook ontzettend 

leuk! ik heb genoten van onze congrestripjes, maar zeker ook van het feit dat we met zijn 

tweeën op dezelfde kamer lief en leed konden delen. het spreekt dan ook vanzelf dat jij op 

6 februari naast me staat en ik weet zeker dat jouw verdediging later dit jaar gaat volgen. 

ontzettend bedankt voor al je steun in de afgelopen drie jaar, zonder jou zou ik het zeker niet 

gered hebben!

lieve henrike, paranimf en lief vriendinnetje. de afgelopen jaren – inmiddels is het alweer zo 

lang geleden sinds we samen achter de bar begonnen – hebben we zoveel samen meegemaakt 

dat het niet meer dan logisch is dat ik je vroeg mijn paranimf te zijn. ik hoop dat jij binnenkort 
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je eerste stappen in het onderzoek in de gynaecologie gaat zetten en dat jij over een paar jaar 

zelf achter de katheder staat. En wat zou het leuk zijn als we een paar jaar later samen de 

begeleiding van vrouw en kind kunnen doen. maar vooral, wat prijs ik me gelukkig met ik zo’n 

goede vriendin en wat ben ik blij dat jij de 6e naast me staat!

lieve pap, mam, inge en maarten. de onvoorwaardelijke steun die ik altijd van jullie heb 

gekregen is van onschatbare waarde en ik had dit proefschrift dan ook niet succesvol kunnen 

afronden zonder jullie. ik kan me geen fijnere familie voorstellen en ben daar dan ook elke dag 

gelukkig mee. ik hou van jullie! lieve maart, dankjewel voor het ontwerpen van de kaft, hij is 

prachtig geworden!

lieve Bart, zonder jou had ik het niet gekund. dat je er begrip voor had dat ik altijd bereikbaar 

moest zijn om patiënten te includeren en je steun ongeacht het (nachtelijke) tijdstip waarop dat 

gebeurde, heeft het zoveel makkelijker gemaakt. ik hou oneindig veel van je en ben ontzettend 

gelukkig dat wij elkaar hebben gevonden. dat onze toekomst samen maar veel moois mag 

brengen.
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CURRICUlUM VITAE

pauline van der Burg is op 1 augustus 1984 te amsterdam geboren. Zij groeide op in hilversum, 

waar ze in 2001 haar diploma behaalde aan het gemeentelijk gymnasium. aansluitend heeft 

zij een jaar in de verenigde staten gestudeerd aan het gustavus adolphus college te st. peter, 

minnesota. na dit jaar heeft zij aanvankelijk gedurende een jaar rechten gestudeerd aan de 

universiteit van amsterdam, waarna zij de overstap heeft gemaakt naar de studie geneeskunde. 

naast haar studie is zij altijd zeer actief geweest, onder andere in bestuursfuncties binnen 

studievereniging medische faculteit der amsterdamsche studenten (mfas) en haar dispuut 

a.r.K.t.o.s.. haar coschappen heeft ze gecombineerd met een student-assistentschap anatomie 

en Embryologie, waarbij ze coschappen afwisselde met periodes waarin zij fulltime onderwijs 

gaf aan studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen en medische informatiekunde. 

daarnaast was ze tijdens haar coschappen actief in het bestuur van coraad amc-uva. nadat 

zij in oktober 2011 cum laude haar artsenbul behaalde, is ze onder leiding van Joke Kok, anton 

van Kaam en frans de Jongh begonnen aan haar promotietraject op de afdeling neonatologie 

van het Emma Kinderziekenhuis. tijdens haar promotie heeft ze op meerdere toonaangevende 

congressen presentaties mogen geven en heeft daarbij een research award gewonnen. ook is zij 

in deze periode actief geweest bij de Jonge onderzoekers Kindergeneeskunde. na het afronden 

van haar promotietraject hoopt ze de opleiding te kunnen volgen tot kinderarts. pauline woont 

samen met haar verloofde Bart de rooy in amsterdam.
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