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Dankwoord 

Graag wil ik iedereen bedanken, die direct of indirect heeft bijgedragen aan dit 

proefschrift. Een aantal wil ik met name noemen: 

In de eerste plaats wil ik de kinderen bedanken, die hebben deelgenomen aan de 

d iverse onderzoeken en ook de ouders , die ondanks de vaak moeil i jke 

omstandigheden, waarin zij zich bevonden toestemming gaven tot deelname. Goede 

herinneringen bewaar ik aan de vele uren, waarin we intensief met elkaar hebben 

samengewerkt om tot een geslaagde meting te komen. 

Prof. Dr. J.J.M, de Vijlder, beste Jan. Jij hebt het aangedurfd met de hulp van de co-

promotores dit promotie onderzoek te begeleiden. Je grote kennis en ervaring m.b.t. 

schildklier onderzoek heeft grote indruk op mij gemaakt. Daarnaast heb ik de 

vriendschappelijke wijze, waarop jij mij de afgelopen jaren hebt begeleid altijd zeer 

gewaardeerd. 

Dr. J. H. Kok, beste Joke. Jij was het, die mij destijds de gelegenheid gaf het studie 

protocol m.b.t. het neurofysiologisch onderzoek in de thyroxine trial uit te voeren. Je 

kon net zo min als ik vermoeden, welke zware taak je hiermee op mijn schouders 

legde om binnen een fulltime aanstelling als klinisch specialist dit onderzoek tot een 

goed einde te brengen. Je hebt je uiterste best gedaan om mij gedurende het gehele 

proces met raad en daad bij te staan. 

Dr. L.S. de Vries, beste Linda. Graag wil ik jou bedanken, voor je scholing in de 

neurofysiologische meetmethodes bij de (premature) pasgeborene en de professionele 

wijze, waarop je ieder manuscript altijd weer als eerste van commentaar voorzag. Ik 

hoop dat onze samenwerking in de toekomst zal worden voortgezet. 

Prof. Dr. Ongerboer de Visser, beste Bram. In dit onderzoek vormde jouw grote 

kennis van de neurofysiologie een grote steun bij het interpreteren van mijn 

onderzoeksresultaten en het presenteren ervan in toonaangevende neurofysiologische 

tijdschriften. Ook wil ik je bedanken voor de gelegenheid, die je mij bood telkens 

even tussen de bedrijven door met je te kunnen overleggen. 
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Dr. EW. Dekker, beste Friedo. Ik wil je bedanken voor de constructieve wijze, waarop 

je mij gedurende het gehele onderzoek terzijde hebt gestaan. Je hebt mij gaandeweg 

geleerd en steeds meer vertrouwen gegeven om complexe data aan te pakken, op 

juiste wijze een onderzoeksvraag te toetsen en de resultaten zo goed mogelijk op 

papier te zetten. Naast je professionele inzet wil ik je ook bedanken voor de 

vriendschappelijkheid, die ik de laatste jaren heb ondervonden. 

Dr. A.G van Wassenaer-Leemhuis, beste Aleid. Je bent in het schildklieronderzoek 

mij voorgegaan en je bent daarbij voor mij een goed voorbeeld geweest. We hebben 

elkaar ook buiten het onderzoek beter leren kennen. Ik wil je bedanken voor je steun 

en vriendschap. 

De 'thyroxine - voedings onderzoeksgroep', met naast al eerder genoemden Anneloes 

van Baar, Judy Briët, Yolanda Maas en Pieter Tamminga. Beste Anneloes. Je bent een 

grote steun geweest in onze onderzoeksgroep, waarvoor ik je hartelijk wil bedanken. 

Beste Judy, jou wil ik bedanken voor je opgewektheid en je belangstelling voor mijn 

wel en wee. Je bent druk bezig om je eigen onderzoeksresultaten te completeren, te 

bewerken en te presenteren. Volhouden ! Ik zal je waar mogelijk van harte steunen. 

Beste Yolanda. Een nieuwe werkkring en je gezin hebben momenteel je volle aandacht. 

Ik wens je het allerbeste voor de toekomst. Beste Pieter. Ik wil jou bedanken voor de 

prettige samenwerking en je collegialiteit. 

De 'maternale schildklier problemen onderzoeks- en werkgroep', bestaande uit Bert 

Bakker, Judy Briët, Erik Endert, Rob Gallas, Hetty Smolders-de Haas, Gordon 

Slabbers, Tom Vulsma, Wilmar Wiersinga. Jullie wil ik bedanken voor de 

samenwerking, die mocht leiden tot een onderzoeksprotocol, dat beschreven staat in 

hoofdstuk 6 en het ontwikkelen van een flow diagram voor de (poli)klinische praktijk 

op de afdel ingen Verloskunde, Neonatologie en I n t e r n e G e n e e s k u n d e 

(Endocrinologie) van het AMC. 

Graag wil ik de leden van de medische staf van de afdeling Neonatologie, voor zover 

nog niet eerder genoemd, Adri Ilsen, Anne De Jaegere, Anton van Kaam, Anne van 

Kempen, Sandra Kenter, Richard de Leeuw, Martin Offringa, Hedwig Slot en Loekie 

van Sonderen bedanken voor het meeleven - ieder op zijn eigen wijze - en het rekening 

houden met mijn promotieonderzoek. 
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Ook de collegae kinderartsen en artsassistenten, die de afgelopen jaren op onze 

afdeling hebben gewerkt, wil ik bedanken voor hun medewerking en getoonde 

belangstelling. 

Alle verpleegkundigen van de afdeling Neonatologie wil ik bedanken voor de 

medewerking, die ze mij gaven bij het uitvoeren van alle neurofysiologische metingen 

op de afdeling, maar niet in de laatste plaats ook voor hun belangstelling voor de 

voortgang van het onderzoek. 

Een speciaal woord van dank aan Tonnie Kelderman, die altijd weer een oplossing 

kon vinden om patiënt, psycholoog en kinderarts in meer dan één onderzoeksruimte 

achtereenvolgens bij elkaar te brengen. 

Frans de Jongh wil ik bedanken voor de voortreffelijke wijze waarop hij alle grafieken 

in dit proefschrift heeft gemaakt. Titia Brantsma-van Wulfften Palthe ben ik veel 

dank verschuldigd voor haar onmisbare rol in het bewerken van mijn teksten tot 

beter leesbaar en verantwoord Engels. Chris Bor wil ik bedanken voor zijn begeleiding 

(een soort halve marathon) van de lay out en Pieter Dik voor de fraaie tekeningen in 

dit proefschrift en alle gedachten, die hij met mij heeft willen delen. Willem 

Groeneveld dank ik hartelijk voor het maken van een meesterlijke foto voor de omslag. 

Bert Bakker en Bert Derkx wil ik bedanken voor hun collegiale steun en vriendschap, 

die ik bij vele 'Bert-lunches en etentjes' heb ondervonden. 

De secretariaat medewerkers, Anita van Bruggen-Barlag, Yvonne de Bruijne-

Robberse, Yvonne de Kaste-Sombogaart, Joyce Kempes, Marja Kok-Schuuring, Sylvia 

Meinecke, Jenny Ouwerkerk en Fia van Wattingen-Sluijter wil ik bedanken voor de 

door hun getoonde belangstelling. 

Tenslotte past het op deze plaats mijn dankbaarheid te uiten ten aanzien van 

diegenen, die een bijgedrage hebben geleverd aan mijn specialisatie tot kinderarts 

en subspecialisatie tot neonatoloog. Naast de vele collega's, die in de loop der jaren 

hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld, wil ik hier mijn opleiders noemen: 

Leo Janssen, Johan Waelkens, Jan Stoop en Nanny Koppe. 

De promotiecommissie wil ik bedanken voor de enthousiaste wijze, waarop zij het 

manuscript beoordeeld hebben. 
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De paranimfen, Peter de Groof en Albert Verdam. Beste Peter, vele belangrijke 

momenten in ons leven hebben wij samen beleefd, hetgeen onze vriendschap heeft 

verdiept. Beste Albert, jij bent een bijzondere vriend voor mij en inspiratiebron. Ik 

ben jullie beiden dankbaar voor jullie vriendschap en het feit, dat jullie mij terzijde 

willen staan. 

Lieve Peel. Een proefschrift zonder jouw steun zou er nooit gekomen zijn. We sluiten 

een levensfase af en kunnen nu weer door met ons leven, dat ongetwijfeld 

onverminderd nieuwe uitdagingen, beproevingen, maar ook voldoening zal blijven 

brengen, maar vooral gedragen moge blijven door onze vriendschap en liefde. Lieve 

Frédérique en Carline, het boek is af. Nooit beklaagden jullie je over de vele tijd, die 

erin besloten ligt. Jullie vormen onze toekomst. Ik prijs me gelukkig met jullie beiden 

en geniet iedere dag van jullie nabijheid en onvoorwaardelijke liefde. Ik draag dit 

proefschrift met liefde aan jullie drieën op. 


