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DANKWOORD D 

Graagg wil ik iedereen bedanken die direct of indirect heeft bijgedragen tot dit 

proefschrift. . 

Eenn aantal wil ik met name noemen: 

Allereerstt wil ik alle kinderen en hun ouders bedanken die aan de verschillende studies 

hebbenn meegewerkt, zonder julli e was dit proefschrift er niet geweest. 

Prof.. Dr. J.H. Kok, beste Joke. Ik vond het nogal wat om als ontwikkelingspsycholoog 

tee promoveren op een onderzoek waarin ook het vakgebied van de Neonatologie en 

Endocrinologiee een prominente plaats innamen. Jij hebt het aangedurfd om, samen met 

dee copromotores, dit avontuur met mij aan te gaan. Het was een heel bijzonder avontuur 

enn ik dank je voor alle ondersteuning die je mij de afgelopen jaren gegeven hebt om dit 

avontuurr tot een goed einde te brengen. 

Dr.. A.G van Wassenaer, beste Aleid. Na je eigen promotie afgerond te hebben, ging je 

mett evenveel enthousiasme verder met het vervolg van het Thyroxine-onderzoek'. Met 

grotee vanzelfsprekendheid gaf je het stokje aan mij over en stond je altijd klaar om mij 

bijj  te staan waar nodig. Jouw kennis op het gebied van de Neonatologie, Endocrinologie 

enn Ontwikkelingsneurologie waren onontbeerlijk voor dit proefschrift. Daarnaast heb je 

veell  oog gehad voor de persoon achter de promovendus. Aleid, ik dank je voor je kritische 

begeleiding,, je steun in moeilijke tijden, en je geloof in de goede afloop. 

Dr.. A.L. van Baar, beste Anneloes. Jij bent degene die mij heeft binnengebracht in de 

Thyroxine-/voedingsonderzoekk werkgroep'. Jouw ervaring, kennis over en inzet voor 

onss vakgebied hebben veel indruk op mij gemaakt. Als mijn supervisor heb je me met 

veell  enthousiasme de fijne kneepjes van het vak geleerd. Ik denk met veel genoegen 

terugg aan de vele uren die we hebben doorgebracht discussiërend over ons boeiende vak 

enn over alles wat ons op dat moment bezig hield. Als copromotor was je steeds zeer snel 

inn het becommentariëren van de geschreven teksten en wist je je kritiek op een 

opbouwendee wijze te brengen. Daarnaast praatte je me steeds weer moed in als ik het 

evenn niet zag zitten. Heel veel dank, Anneloes, voor alles wat je me hebt geleerd, de 

mogelijkhedenn die je me hebt geboden om me verder te ontwikkelen en dat je er was 

wanneerr ik je nodig had. 

Friedoo Dekker, beste Friedo. Als ji j niet jarenlang regelmatig gevraagd had 'waarom 

gaa je niet promoveren?', had ik deze kans om te promoveren waarschijnlijk aan me voorbij 

latenn gaan. Ik heb jouw begeleiding van de statistische analyses als heel leerzaam maar 

ookk als zeer plezierig ervaren. Ik kwam altijd zeer gemotiveerd uit besprekingen met jou 

vandaan,, met een gevoel alsof ik bergen kon verzetten. Ik waardeer het zeer dat ik nog 

steedss met vragen bij je terecht kon nadat jouw aanstelling bij onze onderzoeksgroep 
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wass beëindigd en zelfs nadat je een nieuwe werkkring had gevonden. Friedo, heel veel 

dankk voor dit alles. 

Bertt Smit, beste Bert. Jou wil ik bedanken voor al je enthousiaste, opbeurende woorden 

enn aanmoedigingen gedurende de afgelopen jaren. 

Daarnaastt wil ik ook de 'voedinggroep' leden van de Thyroxine-/voedingsgroep\ 

Pieterr Tamminga en Yolanda Maas, bedanken voor hun inzet t.b.v. het onderzoek. 

Bestee Joke, Aleid, Anneloes, Friedo, Bert, Pieter en Yolanda, alhoewel de Thyroxine-

/voedingsgroep'' alweer een tijdje niet meer actief is, sluit ik onze samenwerking pas met 

ditt proefschrift echt af. Ik ben er trots op lid te zijn geweest van deze onderzoeksgroep 

waarr zoveel promoties uit voort zijn gekomen. 

Mij nn paranimfen, Caroline Lieshout en Patty Smits. Lieve Caroline, je hebt veel 

belangrijkee momenten in mijn leven meebeleefd en je bent voor mij een dierbare vriendin 

bijj  wie ik altijd terecht kan. Lieve Patty, wij zijn al vriendinnen vanaf de lagere school. 

Ikk heb zo ontzettend veel dierbare herinneringen aan jou, je bent een trouwe en lieve 

vriendin.. Caroline en Patty, ik dank julli e voor julli e vriendschap en het feit dat julli e mij 

terzijdee willen staan. 

Hettyy Smolders-de Haas en Loekie van Sonderen. Jullie wil ik bedanken voor de 

plezierigee samenwerking tijdens de verschillende onderzoeken en julli e interesse in de 

voortgangg van mijn promotie. 

Graagg wil ik de leden van de follow-up poli van de poli Couveusenazorg, voor zover 

nogg niet eerder genoemd, Adri Ilsen en Tonnie Kelderman, bedanken voor hun meeleven 

enn het rekening houden met mijn promotieonderzoek. Tonnie, jou wil ik speciaal 

bedankenn voor jouw ondersteuning om de kinderen 'terug te vinden' en ze bij mij en de 

juistee kinderarts op te roepen. Het is veel meer werk dan het lijkt . Het is mede aan jouw 

inzett en jouw betrokkenheid te danken dat we zoveel kinderen hebben terug gezien. 

Ikk dank alle medewerkers van de afdeling Neonatologie voor hun getoonde belang-

stelling. . 

Chriss Bor wil ik bedanken voor de lay-out van het proefschrift en Els Verstraete voor 

hethet ontwerp van de omslag. 

Ookk wil ik diegenen bedanken die de afgelopen jaren hun interesse hebben getoond 

inn mijn onderzoek, dan wel voor hun stimulerende aanwezigheid in deze periode. Ik 

noemm er enkele: Tonny en Roel Buimer, Gerd Renshof, Mark Jellinek en Monique van 

Orden,, Herman Feiters, Ineke Oude Meijers en Herman Streefkerk, Joep de Bont, Francine 

Vlieg,, Mieke de Boer, Wendy de Geus, Patty Gerretsen en Leo Blomert, Peter de Vos. 

Ikk wil de promotiecommissie bedanken voor de enthousiaste wijze waarop zij het 

manuscriptt beoordeeld hebben. 

152 2 



Dankwoord Dankwoord 

Mij nn ouders. Lieve papa en mama, aan julli e draag ik dit proefschrift op. Ik dank 

julli ee voor de kans die julli e me hebben gegeven om nog een tweede studie te volgen. 

Julliee hebben me steeds gesteund zonder me tot iets te verplichten. 

Datt onderzoek doen ook heel romantisch kan zijn, daarvan ben ji j het bewijs lieve 

Maarten.. Maarten, je hebt me van het begin af aan gesteund bij mijn onderzoek ook al 

moestt het onderzoek voor het grootste deel in mijn vrije tijd plaats vinden en bleef er 

niett veel tijd voor jou over. Jij bent niet een partner op de achtergrond geweest, je hebt 

eenn wezenlijke bijdrage geleverd voor één van de artikelen die in het proefschrift zijn 

opgenomen.. Ik verheug me op de komende periode waarin we ons leven samen weer 

kunnenn oppakken. 

Enn ik dank al diegenen die niet bij naam genoemd zijn maar dit wel 'verdiend' hebben. 
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