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NEDERLANDSE SAMENVATTING

In dit project bestudeerden we een cohort kinderen geboren na vroege en ern-

stige hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Deze kinderen werden 

groeivertraagd geboren bij een uiteenlopende zwangerschapsduur. Het doel 

van dit project was om de lange termijn gevolgen van vroege en ernstige hyper-

tensieve aandoeningen in de zwangerschap in kaart te brengen voor de groei, 

bloeddruk, cognitie en gedrag van het kind. Dit hoofdstuk vat de belangrijkste 

bevindingen van het proefschrift samen, biedt een discussie in de context van 

de huidige literatuur, geeft suggesties voor hoe de resultaten in de praktijk kun-

nen worden gebruikt, beschrijft sterke en zwakke punten van de studie en geeft 

suggesties voor toekomstig onderzoek.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

In hoofdstuk twee en drie worden de groeiuitkomsten op de leeftijd van 4.5 en 

12.5 jaar beschreven. De meerderheid van de kinderen (94%) had na 4.5 jaar een 

lengte binnen hun streeflengte bereik, echter de gemiddelde lengte was nog 

steeds kleiner in vergelijking met de Nederlandse referentiewaarden. Op 12.5 

jarige leeftijd was de gemiddelde lengte wel vergelijkbaar met de Nederland-

se referentiewaarden. Daarbij had 95% van de kinderen een lengte binnen hun 

streeflengte bereik. Op 4.5 jarige leeftijd waren de kinderen gemiddeld nog lich-

ter dan de gemiddelde Nederlandse referentiewaarden, maar op 12.5 jaar was 

de gemiddelde body mass index (BMI) vergelijkbaar met Nederlandse referentie-

populatie. De percentages ondergewicht en overgewicht waren eveneens ver-

gelijkbaar met de Nederlandse referentiewaarden op 12.5 jarige leeftijd, ondanks 

de bevinding dat de gemiddelde BMI van de ouders in het overgewichtbereik 

lag. Op 12.5 jarige leeftijd lagen alle groeiscores binnen 0.5 standaard deviatie 

van de Nederlandse referentiewaarden. Ook was de puberteitsontwikkeling niet 

vervroegd of verlaat. De kinderen die bij de geboorte het sterkst groeivertraagd 

waren, bleken op 4.5 jarige leeftijd nog steeds het kleinst, maar op 12.5 jaar 

echter was de groei niet meer gerelateerd aan de ernst van de groeirestrictie bij 

de geboorte. De zwangerschapsduur bij de geboorte was niet gerelateerd aan 

de groeiuitkomsten op 4.5 jarige leeftijd, noch op 12.5 jarige leeftijd. Kinderen 

met ernstige neonatale morbiditeit, waaronder bronchopulmonale dysplasie en 

intracerebrale pathologie, bleken een slechtere lengtegroei te hebben op 12.5 
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jarige leeftijd dan kinderen zonder ernstige neonatale morbiditeit. De BMI van 

het kind op 12.5 jarige leeftijd kinderen was geassocieerd met de BMI van de 

moeder vóór de zwangerschap.

Hoofdstuk vier beschrijft de bloeddrukuitkomsten op 12.5 jarige leeftijd. De ge-

middelde systolische en diastolische bloeddruk op 12.5 jarige leeftijd, gecorri-

geerd voor leeftijd, lengte en geslacht, waren respectievelijk 0.7 ± 0.8 standaard 

deviatie score (SDS) en 0.1 ± 0.8 SDS. In multivariabele analyses was de systoli-

sche bloeddruk positief geassocieerd met vroeggeboorte (zwangerschapsduur 

< 32 weken), met de BMI van het kind en met overgewicht/obesitas van de moe-

der na 12.5 jaar, en niet met de BMI van de moeder vóór de zwangerschap. Dia-

stolische bloeddruk was eveneens positief geassocieerd met overgewicht/obe-

sitas van de moeder na 12.5 jaar en niet met overgewicht/obesitas van moeder 

vóór de zwangerschap. Kinderen die bij de geboorte het sterkst groeivertraagd 

waren (laagste 50% birth weight ratio in het cohort, BWR) en op de leeftijd van 

12.5 jaar een BMI ≥ 0 SDS hadden, bleken een bloeddruk te hebben vergelijkbaar 

met de overige kinderen in het cohort.

Hoofdstuk vijf beschrijft de cognitieve en gedragsuitkomsten op 12.5 jarige leef-

tijd, in relatie tot de mate van ‘brain sparing’. Er werd gekeken naar IQ, execu-

tieve functies (EF), aandacht en gedrag, zowel door middel van een testbatterij 

als door middel van ouderrapportage. Uitkomsten werden vergeleken met een 

vergelijkingsgroep van kinderen met dezelfde leeftijd (n = 32) en met Neder-

landse referentiewaarden. Ouders rapporteerden meer sociale problemen en 

aandachtsproblemen bij hun kinderen. Alle andere uitkomsten (IQ, geteste EF en 

EF door ouderrapportage, geteste aandachtfuncties) waren vergelijkbaar tussen 

de twee groepen. Bovendien waren het aantal kinderen in het speciaal onder-

wijs, met een psychiatrische diagnose en met een IQ <85, vergelijkbaar met 

Nederlandse referentiewaarden. Lage sociale economische status (SES) was ge-

associeerd met een lager IQ. Kinderen die bij de geboorte het sterkst groeiver-

traagd waren (BWR) hadden een lager IQ. De mate van ‘brain sparing’ (ratio van 

de pulsatiliteits index van de arteria umcilicalis versus de arteria cerebri media) 

was niet geassocieerd met één van de uitkomstmaten.

In hoofdstuk zes wordt de relatie beschreven tussen psychische klachten bij de 

moeder op a terme leeftijd en drie maanden post-term, met sociale en aan-

dachtsproblemen bij het kind op 12.5 jarige leeftijd. Naast de hoofdschaal ‘psy-

133

A

NEDERLANDSE SAMENVATTING



chische klachten’ werd er eveneens gekeken naar twee sub schalen, te weten 

depressie en angst. Psychische klachten bij de moeder traden op bij 45% van 

de moeders op a terme leeftijd en bij 44% drie maanden post-term. Psychische 

klachten bij de moeder drie maanden post-term, en niet op a terme leeftijd, 

waren gerelateerd aan sociale problemen bij het kind op 12.5 jarige leeftijd. Ern-

stige neonatale morbiditeit was geassocieerd met meer sociale problemen bij 

het kind op de leeftijd van 12.5 jaar. De associatie tussen psychische klachten bij 

de moeder drie maanden post-term met sociale problemen bij het kind op 12.5 

jarige leeftijd was daarbij het sterkst wanneer er sprake was van ernstige neona-

tale morbiditeit bij het kind. De sub schaal angst - maar niet de totale schaal 

psychische klachten, noch de sub schaal depressie - op drie maanden post term 

was geassocieerd met aandachtsproblemen bij het kind.

DISCUSSIE

Uit ons onderzoek blijkt dat er bij kinderen geboren na vroege en ernstige hy-

pertensieve aandoeningen in de zwangerschap op 12.5 jarige leeftijd geen aan-

wijzingen zijn voor grote problemen met betrekking tot groei en cognitie. Zowel 

de groei als de cognitieve uitkomsten van het onderzochte cohort waren verge-

lijkbaar met de vergelijkingsgroep en met Nederlandse referentiewaarden. Dit is 

een positieve boodschap voor ouders, kinderen en hun hulpverleners.

Onze bevindingen zijn positiever dan eerder gepubliceerde studies. Er zijn meer-

dere factoren die dit verschil in uitkomsten mogelijk kunnen verklaren. De leef-

tijd van follow-up kan belangrijk zijn. Waar intra-uteriene effecten op jongere 

leeftijd nog zichtbaar zijn, kan het effect wanneer kinderen ouder worden ver-

dunnen tussen de effecten van omgevingsfactoren. Daarbij is er bij follow-up op 

oudere leeftijd meer tijd voor het inhalen van de ontwikkeling. Verschil in foetale 

en neonatale mortaliteit tussen studies kan leiden tot verschillen in kwetsbaar-

heid van de overlevende kinderen, en daardoor leiden tot andere lange termijn 

uitkomsten. Verder kan een verschil in studiepopulatie, andere participatieper-

centages in follow-up en de gebruikte controle data verklaren waarom onze 

uitkomsten anders zijn. Tot slot moet een publicatiebias overwogen worden, 

waarin statistisch niet significante uitkomsten als minder relevant worden ge-

acht voor publicatie.
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NADELIGE UITKOMSTEN EN RISICOFACTOREN

Hoewel het merendeel van onze resultaten suggereert dat vroege en ernstige 

hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap geen negatieve invloed heb-

ben op de groei en de cognitieve uitkomsten op 12.5 jarige leeftijd, werden er op 

sommige gebieden weldegelijk afwijkende resultaten gevonden. Ook vonden 

we factoren die geassocieerd waren met slechtere resultaten binnen onze stu-

diegroep. Ouders rapporteerden meer sociale problemen en aandachtsproble-

men bij hun kinderen. Ernstige groeivertraging bij de geboorte (een lagere BWR) 

was geassocieerd met een lager IQ in multivariabele analyses en met slechtere 

groeiuitkomsten op 4.5 jarige leeftijd. Kinderen geboren bij een zwangerschaps-

duur onder de 32 weken bleken een hogere systolische bloeddruk te hebben 

dan kinderen geboren vanaf 32 weken. Ernstige neonatale morbiditeit was ge-

associeerd met een kleinere lengte en met sociale problemen op 12.5 jarige 

leeftijd. De BMI van de moeder voor de zwangerschap was geassocieerd met 

een hoger BMI bij het kind. Overgewicht / obesitas bij de moeder na 12.5 jaar 

was geassocieerd met een hogere bloeddruk van het kind. Psychische klachten 

bij de moeder drie maanden post-term bleken geassocieerd te zijn met soci-

ale gedragsproblemen bij het kind op 12.5 jaar, met name wanneer er sprake 

van was ernstige neonatale morbiditeit. Angst bij de moeder drie maanden post 

term was geassocieerd met meer aandachtsproblemen bij het kind op 12.5 ja-

rige leeftijd.

KLINISCHE IMPLICATIES VAN DEZE STUDIE

De boodschap dat kinderen na vroege en ernstige hypertensieve aandoeningen 

in de zwangerschap gemiddeld genomen geen grote problemen hebben op 

het gebied van groei en cognitie op 12.5 jarige leeftijd, kan steunend zijn voor 

zowel ouders en kinderen met een voorgeschiedenis van vroege en ernstige 

hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, als voor nieuwe ouders die 

geconfronteerd worden met deze aandoeningen. Dit onderzoek kan hulpver-

leners helpen om ouders te informeren over de perspectieven van hun kind, 

om kinderen en families te identificeren die risico lopen op problemen op het 

gebied van groei, bloeddruk, cognitie en gedrag, en om ouders en kinderen te 

adviseren ten aanzien van begeleiding en behandeling. 

De associatie van sociale problemen van kinderen met maternale psychologi-

sche gezondheid rechtvaardigt screening op psychische problemen bij vrouwen 

met vroege en ernstige hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. In het 
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geval van psychische problemen bij de moeder kunnen vroegtijdige interventies 

bijdragen aan een betere psychische gezondheid van de moeder en aan een 

gunstige ontwikkeling van het kind. 

Wat betreft risicofactoren voor een hogere bloeddruk is vroegtijdige voorlich-

ting van ouders over de toekomstige risico’s van hun kinderen belangrijk. De as-

sociatie van de bloeddruk met de huidige maternale BMI en de BMI van kinderen 

suggereert dat interventies gericht op verbeteren van leefstijl geschikt kunnen 

zijn om een gunstiger cardiovasculair risicoprofiel te bereiken. 

STERKTES EN BEPERKINGEN

Een van de sterke punten van dit onderzoek was de prospectieve follow-up van 

ziekenhuisopname tot de leeftijd van 12.5 jaar. Het project was het resultaat van 

samenwerking tussen verloskundigen, neonatologen, kinderartsen en psycho-

logen van twee universitaire ziekenhuizen. Een beperking van onze studie was 

de hoge incidentie van foetale en neonatale sterfte bij kinderen geboren bij 26 

en 27 weken zwangerschap, waardoor voorzichtigheid moet worden geboden 

met het vertalen van onze resultaten naar kinderen geboren bij een zwanger-

schapsduur van 27 weken of jonger. Tot slot kan de deelname van follow-up 

(53-55%) onze resultaten in een onbekende richting hebben beïnvloed.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

De toekomstige follow-up van ons cohort dient zich in ieder geval te richten op 

groei tot op volwassen leeftijd, het cardiovasculair risicoprofiel en de gedrags-

ontwikkeling. Follow-up van nieuwe cohorten kinderen geboren na vroege en 

ernstige hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap is nodig aangezien 

de gezondheidszorg voortdurend verandert, wat resulteert in verschillen in 

mortaliteit, morbiditeit en, uiteindelijk, in verschillende langetermijnresultaten. 

Het wordt aanbevolen om in deze toekomstige studies de psychische gezond-

heid van de moeder mee te nemen. Aangezien we een verband vonden tussen 

vroege psychische problemen bij de moeder en gedragsproblemen bij het kind 

op latere leeftijd, zou het interessant zijn om het effect van interventies te on-

derzoeken die gericht zijn op het verbeteren van de psychische gezondheid van 

de moeder in combinatie met het stimuleren van de ouder kind interactie. 

Uit recente studies blijkt dat zowel moeders als hun kinderen na vroege en ern-

stige hypertensieve aandoeningen een verhoogd risico op hart- en vaatziek-
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ten hebben. Het onderzoeken van interventies gericht op het verlagen van het 

cardiovasculaire risico bij zowel moeders als kinderen na vroege en ernstige 

hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap zou het onderwerp van een 

nieuwe studie kunnen zijn.
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CURRICULUM VITAE

Fenny Beukers werd geboren in 1984 

te Oud-Beijerland, na een zwanger-

schapsduur van 40 weken en met een 

geboortegewicht van 3230 gram 

(BWR = 0.93). Ze behaalde haar athe-

neum diploma aan de Regionale 

Scholengemeenschap te Oud-Beijer-

land in 2002. Vervolgens studeerde ze 

pedagogische wetenschappen aan 

Universiteit Leiden (Master diploma 

2007) en behaalde ze de master klini-

sche neuropsychologie aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam (2008). Van 

2008 tot 2010 was Fenny werkzaam 

als psycholoog bij de neonatologie 

nazorg / follow-up van prematuur geboren kinderen in het Amsterdam UMC 

locatie AMC. Tijdens haar werk met kinderen met een complexe medische 

voorgeschiedenis werd haar wens om arts te worden aangewakkerd. In 2009 

behaalde ze de VWO certificaten scheikunde en natuurkunde aan de Open Uni-

versiteit in Utrecht, waarna ze in 2010 startte ze met de opleiding geneeskunde 

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gedurende de opleiding geneeskunde 

bleef Fenny werkzaam als onderzoeker bij de afdeling neonatologie. Onder su-

pervisie van professor dr. J.H. Kok schreef ze twee artikelen over pre-implantatie 

genetische screening. In 2012 zette ze haar onderzoekswerkzaamheden voort 

bij dr. A.G. Leemhuis bij de follow-up van de Pre-eclampsia Eclampsia Trial 

 Amsterdam (PETRA), onder supervisie van professor dr. J.B. van Goudoever. In 

dit onderzoek werd gekeken naar de gevolgen van vroege en ernstige hyperten-

sieve aandoeningen in de zwangerschap op de langetermijnontwikkeling van 

het kind. Samen met dr. Leemhuis schreef ze een onderzoeksvoorstel voor de 

follow-up van de PETRA kinderen op 12-jarige leeftijd. In 2016 rondde Fenny de 

opleiding geneeskunde af. Momenteel volgt zij met veel plezier de huisarts-

opleiding aan de Universiteit van Amsterdam / Amsterdam UMC.
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Fenny Beukers (1984) was born in Oud-Beijerland, at a gestational age of 40 

weeks, and with a birth weight of 3230 grams (BWR = 0.93). She obtained her 

high-school diploma at the Regionale Scholengemeenschap in Oud-Beijerland 

(2002) and studied pedagogic science at Universiteit Leiden (master degree 

2007) followed by a master’s degree clinical neuropsychology at the Vrije Uni-

versiteit in Amsterdam (2008). From 2008 to 2010, Fenny worked as a psychol-

ogist at the follow-up program of the neonatology intensive care unit (NICU) at 

the Amsterdam UMC location AMC. During her work with children with complex 

medical histories, her dream to become a medical doctor was revived. In 2009 

she obtained her high-school degrees in chemistry and physics at the Open 

Universiteit in Utrecht, and in 2010 she started at the medical school of the Vrije 

Universiteit. During her medical training she remained involved as a researcher 

at the NICU. She wrote two articles about pre-implantation genetic screening, 

supervised by professor dr. J.H. Kok. In 2012 she started as a researcher at the 

follow-up of the Pre-eclampsia Eclampsia Trial Amsterdam under supervision of 

dr. A.G. Leemhuis and professor dr. J.B. van Goudoever, a pediatric long-term 

follow-up project on severe and early-onset hypertensive disorders of pregnan-

cy. Together with dr. Leemhuis she wrote the research proposal for a pediatric 

follow-up study at the age of 12 years. In 2016 Fenny became a medical doctor. 

Currently, she is pursuing a career as general practitioner with great enthusiasm. 
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DANKWOORD

Het is klaar! Ik ben ontzettend trots dat ik dit proefschrift mag verdedigen. Het 

combineren van een PhD en een fulltime studie is niet eenvoudig geweest, 

maar ik heb altijd met plezier aan het onderzoek gewerkt. Van de geneeskunde-

opleiding kreeg ik officieel geen ruimte voor mijn onderzoeksactiviteiten, maar 

onofficieel was er gelukkig veel mogelijk, met steun van studiebegeleiders en 

arts-assistenten die een oogje dichtknepen als ik weer eens vroeg om eerder 

weg te mogen van een coschap. Het was een mooie, unieke en hectische pe-

riode waarin veel gevraagd werd van mijn executieve functies, met name mijn 

planningsvaardigheden en cognitieve flexibiliteit. Na zes jaar is het tijd om er een 

punt achter te zetten. Ik kijk er naar uit om rustig een boekje te kunnen lezen 

zonder te denken “oh ja , ik moet nog…”. 

Veel mensen hebben mij in deze periode geholpen om dit onderzoek succesvol 

af te ronden.

Allereerst wil ik alle kinderen en ouders bedanken die aan het onderzoek hebben 

meegewerkt. Zonder enig eigenbelang hebben zij een intensief psychologisch 

onderzoek, lichamelijk onderzoek en vele vragenlijsten doorstaan. De samen-

werking met de kinderen en hun ouders heeft me altijd energie gegeven. Ik 

vond het indrukwekkend om te zien dat 12 jaar na de geboorte van hun kind 

een bezoek aan het ziekenhuis bij sommige ouders nog veel emoties teweeg 

kon brengen. Ik herinner me grappige, maar ook ontroerende gesprekken met 

de kinderen. De kinderen en ouders zijn altijd de stok achter de deur geweest 

om dit proefschrift te schrijven. Ook wil ik alle kinderen en ouders bedanken 

die meegewerkt hebben als controlegroep. Hiernaast gaat mijn dank uit naar 

de leerkrachten en directeuren van de Tandem (Oud-Beijerland), de Egelantier 

(de Zilk), de Panta Rhei (Almere) en de Rehobothschool (Veenendaal) voor de 

mogelijkheid om hun leerlingen te benaderen voor de controlegroep.

Beste Aleid, inmiddels werken we alweer 10 jaar samen. Aanvankelijk als psy-

choloog / arts en later als PhD student / copromotor en PI. In deze tijd hebben 

we beiden veel lief en leed meegemaakt. In 2012 kreeg ik van jou de kans om 

onderzoek te doen met data van het PETRA cohort op 4-jarige leeftijd. Daarna 

vatten we het plan om de PETRA kinderen te onderzoeken op 12-jarige leeftijd, 

in het kader van een promotietraject. Als tweedejaars geneeskundestudent was 
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dit een enorme kans. Ik ben je ontzettend dankbaar dat ik de mogelijkheid heb 

gekregen om een PhD te combineren met mijn studie geneeskunde en dat je 

me de vrijheid hebt gegeven om de dataverzameling naar eigen wens in te plan-

nen. Ik heb veel geleerd van je gedetailleerde aanpak en je up-to-date kennis 

van de wetenschappelijke literatuur. Ik bewonder je scherpheid in het beoorde-

len van wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft onze artikelen naar een hoger 

plan gebracht.

Beste Hans, jij was als promotor betrokken bij mijn onderzoek. Aanvankelijk op 

de achtergrond, maar in het afgelopen jaar steeds meer op de voorgrond. Ik 

heb je leren kennen als iemand die de grote lijnen in de gaten houdt en de 

onderzoeker het vertrouwen heeft om zich met de details bezig te houden. 

Dat werkte voor mij erg fijn. In het begin was ik soms wat onwennig in onze 

gesprekken. Met humor en met aandacht voor mijn persoonlijke leven buiten 

het onderzoek probeerde je het ijs te breken. Dat is je zeker gelukt! Je weet 

met kleine complimenten en aanmoedigingen je waardering uit te spreken en 

vertrouwen te geven.  

Beste Wessel, een proefschrift is er om geschreven te worden zegt men, en 

niet om te lezen. Maar jouw proefschrift lag altijd in de buurt als naslagwerk. 

Je vroeg me hoe ik de onderzoeksresultaten aan mijn familie zou uitleggen. 

Hiermee leerde je me om een vertaalslag te maken van cijfers en details naar 

wat het onderzoek betekent in het dagelijks leven. Ik vind het erg prettig dat ik je 

altijd laagdrempelig kan benaderen. Je bent nooit te beroerd om iets nogmaals 

uit te leggen. Volgens mij heb ik wel acht keer gevraagd hoe het nou zat met 

die placenta insufficiëntie. Je weet met positieve reacties en aanmoedigingen 

vertrouwen te geven, iets wat jonge onderzoekers zoals ik helpt om te groeien.

Het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is niet mogelijk zon-

der de juiste expertise. Graag wil ik Cornelieke Aarnoudse-Moens bedanken voor 

haar expertise op het gebied van de klinische neuropsychologie. Cornelieke, 

je bent een gepassioneerd onderzoeker. Ik wens je een mooie carrière toe als 

GZ-psycholoog. Hopelijk krijg je de mogelijkheid om een klinische baan te com-

bineren met je passie voor het wetenschappelijk onderzoek. Joost Rotteveel 

wil ik graag bedanken voor zijn expertise op het gebied van de kinder- 

endocrinologie. Beste Joost, bedankt voor je bijdrage aan het bloeddruk-artikel 

en je adviezen over het meten van de pubertijdsstadia. Dankzij de training van je 
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collega Daniel heb ik geleerd hoe ik de puberteitsstadia volgens Tanner correct 

moet onderzoeken. Tot slot wil ik Mirjam van Weissenbruch bedanken voor haar 

expertise op het gebied van de neonatologie. Beste Mirjam, bedankt voor onze 

samenwerking en je interessante gesprekken over brain sparing en asymmetri-

sche groei. 

Prof. dr. J. H. Kok, beste Joke, onze samenwerking is alweer enige tijd geleden. 

Je gaf me de kans om onderzoek te doen naast mijn studie. Ik wil je bedanken 

voor de fijne samenwerking en leerzame supervisie. Door het schrijven van twee 

artikelen onder jouw supervisie kreeg ik het vertrouwen dat ik een promotietra-

ject aan zou kunnen.

Geachte leden van de promotiecommissie, prof. dr. A.L. van Baar, prof. dr. J.W. 

Groothoff, prof. dr. A.H.L.C. van Kaam, prof. dr. J. Oosterlaan, prof. dr. S.A. 

Scherjon, bedankt dat u bereid was om mijn proefschrift te beoordelen. Ik kijk 

uit om met u van gedachten te wisselen over mijn proefschrift. Prof. dr. T.J. 

Roseboom, hoewel het niet is gelukt om een promotiedatum te vinden waarop 

u beschikbaar was, wil ik u hartelijk bedanken voor het beoordelen van mijn 

proefschrift.

Graag wil ik prof. Dr. J.I.P. de Vries en dr. H. Wolf bedanken, als initiators van de 

PETRA studie.

Het verzamelen van onderzoeksgegevens van bijna honderd kinderen is een 

enorme klus. Dit had ik niet kunnen doen zonder hulp van een groep gemo-

tiveerde scriptiestudenten: Tess, Sophie, Anne, Tessie, Mandy en Bas, heel erg 

bedankt voor jullie inzet. Hopelijk gaan jullie een mooie carrière tegemoet als 

psycholoog of pedagoog.

Collega’s en oud-collega’s van de afdeling neonatologie nazorg. Eva, Alice, 

Anja, Lisanne, Sarit, Sarah, Carolien, Marije, Loekie, Timo, Debbie, bedankt voor 

jullie fijne samenwerking en mentale support, zowel tijdens hoogtepunten als 

moeilijke momenten. Er kan alleen serieus gewerkt worden als er ook gelachen 

wordt. En dat hebben we zeker! De voetbaltoernooien, het hockeytoernooi, de 

PAS in San Francisco staan me bij, maar vooral de gezelligheid op de kamer. Ik 

ga jullie missen.
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Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn! Bedankt voor alle gezel-

ligheid, steun en afleiding. Manja, Ilse en Judith, sinds de middelbare school is 

er veel veranderd, maar eigenlijk ook heel weinig. Het voelt altijd vertrouwd om 

met jullie af te spreken. Ils, bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn. Ja: je mag een 

mooie jurk aan. Nee: je hoeft verder niets te doen, behalve jezelf zijn, dat is ge-

noeg. De Harde Kern, nog uit het pedagogische tijdperk, met life long learning, 

premissen en blauwdrukken. Ik mis onze catering, die was fenomenaal. Hoewel 

we elkaar niet dagelijks spreken, is het altijd gezellig met elkaar. Liktionary, in 

het begin had ik echt geen zin om vrienden te worden met van die ‘jonkies’, 

maar gelukkig is het anders gelopen. Onze avonden zijn altijd hilarisch en een 

culinair hoogtepunt. Lieve Meiden, gezelligheid zowel op als naast het hockey-

veld. Bedankt dat jullie er voor me zijn. Maartje, bedankt voor je steun met het 

schrijven van de laatste lootjes, jij bent er ook bijna! Chris, bedankt dat je me 

hebt gesteund in de beslissing om geneeskunde te studeren. 

Lieve familie: pap, mam, Rik en Inge. Hallooo, gesjellig! Pap en mam, deze pro-

motie was er nooit gekomen zonder jullie. Altijd hebben jullie in mij geloofd en 

me onvoorwaardelijk gesteund, welke onverwachte keuzes ik ook maakte. Rik 

B, heel erg leuk dat je naast mijn fantastische broer ook mijn paranimf bent. Wat 

heb ik toch een lieve, gezellige, grappige en warme familie, ik zou jullie voor 

geen goud willen missen.

Lieve Jeroen, met jou samen is het leven veel leuker. Ik ben blij dat we elkaar 

hebben ontmoet.
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