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Dankwoord d 

Koploperss bij deelname aan nieuwe ontwikkelingen binnen de geneeskunde helpen 
veelall het pad te effenen voor hun opvolgers. Aan alle deelnemers aan de AABR 
neonatalee gehoorscreening is derhalve dank verschuldigd. Participatie maakt verbetering 
vann zorg rondom het vroeg opgespoorde gehoorgestoorde kind mogelijk. Dit proefschrift 
iss geschreven voor de kinderen die ten tijde van de introductie van deze neonatale 
gehoorscreeningsmethodee werden opgespoord met gehoorverlies. Zij troffen soms 
krokodillenn op hun pad. 

Ditt proefschrift is geënt op klinisch wetenschappelijk onderzoek en kwam stap voor stap 
tott stand met medewerking van velen. Dank gaat uit naar elke kleine of grote individuele 
bijdrage.. De volgende personen wil ik graag met name noemen: 

Alss afdelingshoofd van het Academisch Medisch Centrum was dat in de beginperiode 
Prof.. dr. Nanny Koppe, opgevolgd door Prof. dr. Joke Kok, promotor. Beste Joke, de rol 
vann promovendus tot jou als promotor was in meerdere opzichten niet klassiek. Ik heb 
jouww warme, persoonlijke steun als voortdurend aanwezig gevoeld, ook als het zicht op 
hett traject voor jou moeilijk te overzien was. Veel dank gaat uit naar de morele en 
wetenschappelijkk inzet op de voor mij, en voor de loop van dit onderzoek belangrijke 
momenten.. Het doet mij zeer veel genoegen om bij jou te mogen promoveren. 

1344 p r pau | verkerk, co-promotor, was als directe begeleider van het implementatieproject 

steunn en toeverlaat. Beste Paul, het mengsel van beschouwingen, prikkelende discussies, 
intensieff e-mail verkeer, het gekibbel van 2 schorpioenen, en de trait d'union funktie van 
eenn clinicus practicus naar de ambtelijke wereld van het ministerie maakten het 
implementatieprojectt tot een succes. 
Dr.. Wim Baerts, co-promotor, onderging als collega en kamergenoot alle ups en downs 
relativerend,, vriendschappelijk en humoristisch. Beste Wim, jij was daarmee (samen met 
Joyce)) een bijzondere stabiliserende factor, die ruimte bood aan de initiatieven die nodig 
warenn voor de totstandkoming van dit proefschrift. 
Dr.. R.J.C. Admiraal, Prof. dr. Ir. W.A. Dreschler, Prof. dr. H.S.A. Heymans, Prof. dr. S.P. 
Verloove-Vanhorick,, en Prof. dr. L.S. de Vries wil ik gaarne bedanken voor hun positieve 
bijdragee als leden van de promotiecommissie. 

Dee eerste schreden op het terrein van de AABR neonatale gehoorscreening kwamen tot 
standd dankzij alle medeauteurs en ex-collega's uit het AMC te Amsterdam. 

Mett name het implementatieproject kwam tot stand met behulp van velen. Bijzondere 
dankk gaat uit naar Enna Smink en Carin Bunkers, beide researchverpleegkundigen in de 
Isalaa Klinieken. Elysee Hille, wetenschappelijk medewerkster en Nancy Lagendijk, 
secretaressee beide werkzaam bij TNO-PG waren ieder in hun eigen functie onmisbaar. 
Zonderr de inzet in de NICU's van de lokale medisch en verpleegkundig coördinatoren en 
dee verpleegkundigen uit de ALGO teams, die in deze tijden van personele schaarste in 



staatt waren om de neonatale gehoorscreening in de NICU's vorm te geven, was het 
implementatieprojectt niet van de grond gekomen. Achter de schermen voor de clinici, 
verdientt ook Marga Beckers van werkgroep 5 van ZON veel dank. Beste Marga, jou 
warmee belangstelling voor dit project en je daadkrachtige steun binnen de 
mogelijkhedenn van het ambtelijk apparaat kwamen op het juiste moment. 

Binnenn de Isala klinieken wil ik graag alle kinderartsen (en in het bijzonder de 
neonatologen),, perinatologen en arts-assistenten kindergeneeskunde bedanken voor hun 
medewerkingg en hun getoonde belangstelling. Natuurlijk hoort hier ook een oprecht 
woordd van dank aan Ineke Ribbers en Maria Mentink, als zeer gewaardeerde 
secretaressess van de afdeling neonatologie. Maar ook aan Jan Mulder en Jan van Dijk van 
dee afdeling l&F voor het financiële beheer, aan de medewerkers van de postkamer voor 
dee vrolijke steun bij de vele verzendingen, Rein van der Wal van de audiovisuele dienst en 
aann Ronald van Dieen, Jolanda Ramerman, en Joke Jalving, allen (ex) medewerkers van 
dee medisch bibliotheek. 
Inn de afrondingsfase van dit proefschrift was het een verademing om de lay-out in 
vertrouwdee handen te kunnen geven van Margo Terlouw-Willebrand. 

Dee beide paranimfen speelden ieder op eigen wijze een belangrijke rol. 
Dr.. A.M. Oudesluys-Murphy, beste Anne-Marie. Vanaf 1993, toen duidelijk werd dat wij 
inn Nederland beiden onderzoek verrichtten op het gebied van AABR neonatale gehoor-
screening,, heb jij mij zeer gestimuleerd en geïnspireerd. Daarnaast was jij onmisbaar voor 135 
dee feitelijke reflectie van het geschrevene. Mede dankzij jouw steun verdween de twijfel 
omm het verrichtte wetenschappelijke werk te verwerken tot een proefschrift. 
F.. Kloosterman-Eygenraam, Beste Francis, wellicht voor jou niet zo invoelbaar, maar het 
feitt dat jullie mij altijd met de kinderen op onvoorspelbare tijden lieten zwemmen, bracht 
veell plezier en de benodigde verkoeling op de voor mij belangrijke momenten. 

Lievee Inge en Annelies: De ontspannen, geduldig relativerende, en gezellige manier 
waaropp over het verrichten van wetenschappelijk onderzoek werd gesproken heeft, de 
jarenn overziend, de basis gelegd voor ontvankelijkheid. Inderdaad, het is mogelijk dat 
iemandd plezier ontleent aan het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Voor de 
nabijee toekomst zoek ik echter bij voorkeur een onderwerp in de achtertuin van Zeeland, 
waaraann ik nog meer plezierige herinneringen bewaar. 

Bijnaa tot slot, wil ik op deze plaats een bijzonder woord van dank richten aan mijn 
ouders.. Zij hebben mij onvoorwaardelijk en liefdevol gesteund. Zij lieten mij vrij bij het 
makenn van de belangrijkste keuze in mijn leven, een keuze waar zij zelf ook blij mee zijn. 

Lievee Irene, ook zonder proefschrift kan ik al terugkijken op een bijzondere periode 
waarinn wij van onze vriendschap en liefde mochten genieten. Voor het tot stand komen 
vann dit proefschrift was jij de "wind onder mijn vleugels". Ik zie uit naar hetgeen in de 
toekomstt besloten ligt en waarvan ik hoop dat ik dat nog heel lang samen met jou mag 
delen. . 




