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DANKWOORD 

 



DANKWOORD 
 
Dit werk is allerminst de verdienste van één persoon. Het is gebouwd op het enthousiasme  
van vele clinici en onderzoekers komende uit alle hoeken van de wereld en samengebracht 
in een hecht internationaal samenwerkingsverband: de PreVILIG Collaboration. 
Ik heb dan ook heel veel mensen te bedanken die op veel verschillende manieren betrokken 
zijn geweest bij dit project. 
 
Voor mij begon dit verhaal in 1996 in Amsterdam, toen prof. dr. Joke Kok mij als fellow 
aannam op de afdeling Neonatologie van het AMC. Joke, ik wil jou graag bedanken voor het 
vertrouwen dat je mij toen hebt gegeven. Mijn opleiding in het AMC is een waar keerpunt in 
mijn leven geworden. 
 
The gratitude for my promotor, Martin Offringa, and my co-promotor, Lisa Askie, is difficult to 
express in words. I never could have wished a better team to bring this challenging project to 
a good end. 
Martin, was het niet voor jouw niet-aflatend, aanstekelijk enthousiasme en onuitputtelijk 
optimisme geweest, dan had ik het waarschijnlijk al ettelijke keren opgegeven. Je hebt het 
verbazend vermogen om de meest uitzichtloze situatie voor te stellen als een unieke kans 
om vooruit te komen. Het is me werkelijk een enorm genoegen geweest om met jou samen 
te werken in de voorbije jaren, en ik hoop uit de grond van mijn hart dat we dit in de toekomst 
kunnen verder zetten. PreVILIG heeft ons naar alle uithoeken van de wereld gebracht: van 
San Francisco over Honolulu helemaal tot in Sydney, Vaak waren we heel erg gefocused op 
het serieuze werk, maar daarna was er telkens weer tijd voor een gezellig glas wijn in de 
“Lung Club” na afloop van de Collaborators’ Meeting, een frisse pint op Waikiki Beach, of 
een lekker diner in een seafood-restaurant in Baltimore. Ik wil je graag danken voor jouw 
onvoorwaardelijke steun in dit lange project , jouw steeds terugkomende goede raad, jouw 
vriendschap, en jouw aangenaam gezelschap op onze verre reizen. 
Lisa, I really feel it as a privilege to know you. You have done so much for me, even if you 
didn’t have any time at all, without asking anything in return!  I would like to thank you for all 
the time and effort you have put into this project, for your endless support (I think you 
sometimes must have felt sorry for this poor Belgian guy with his never ending project…!), for 
sharing your expertise in IPD meta-analysis with us, and for your stimulating enthusiasm. I 
also would like to thank you for your warm hospitality when we came “down under”. You 
gave us a magnificent flavor of the life in Sydney: enjoying an aperitif at the water front 
followed by a lovely diner made by your husband Mark, eating fresh sushi in the fish-market,  
and enjoying an open-air movie with the Opera House on the background… 
 
This work would never have been possible without the participation and the enthusiasm of 
the PreVILIG Collaborators. I would like to thank all the trialists and other collaborators  for 
their contributions to this project, their discussions during the Collaborative Group Meetings 
and their help in writing the manuscript. A special thanks goes to Jane Pillow, for her 
valuable comments and  the efforts she took to be closely involved in this project (I really 
appreciated you traveling all the way from Perth to London just for our meeting!), to Roger 
Soll, for his enthusiastic support, and to David Henderson-Smart, who actually brought “the 
spark” to this project.  I think we have  proven that international collaboration between clinical 
investigators is a strong tool that brings the opportunity to have an open discussion and to 
address unresolved issues in neonatology. I am convinced that we have been very fortunate 
with the PreVILIG Collaborative Group. 
 
I would like to thank Charlene Thornton and Wei Lei from the NHMRC Clinical Trials Centre 
in Sydney for cleaning and preparing the trial data for further analyses. 
 

 



Furthermore, I would like to thank Dräger International, Belgian Red Cross and Nestlé 
Belgium for their financial support. Ik wil ook prof. dr. Yvan Vandenplas bedanken om mij in 
die eerste kritieke fase van het project het wetenschappelijk fonds van het Rode Kruis toe te 
kennen om de eerste Europese PreVILIG Collaborative Group Meeting te organiseren in 
Brussel. Deze meeting is van cruciaal belang gebleken in de vorming van de PreVILIG 
Collaboration. 
 
Ik ben ook veel verschuldigd aan iedereen van de afdeling Neonatologie van het UZ Brussel. 
In de eerste plaats aan Adel Bougatef, collega en vriend, om mij het vertrouwen te schenken 
en ook de ruimte te bieden om dit doctoraatswerk tot een goed einde te brengen. Aan Els 
Moens, om ettelijke keren voor mij in te springen op de NICU als ik weer eens wat dringends 
te doen had voor mijn doctoraat. Ik wil ook Rita Vercruysse en gans het verpleegkundig team 
heel hard bedanken voor hun begrip voor mijn “afwezigheid” op zaal. Nu deze, voor mij erg 
belangrijke stap van het proefschrift achter de rug is, kan ik mij weer met veel enthousiasme 
op de patiëntenzorg, de opleiding van assistenten en verpleegkundigen, en het verder 
uitbouwen van onze afdeling storten. 
 
Ik wil graag mijn moeder bedanken voor de vele ondersteunende telefoontjes, het 
“meebeleven” van alle stress en haar bezorgdheid om mij. Ik ben er ook van overtuigd dat, 
mocht mijn vader nog één dag kunnen terugkomen naar deze aardbol, hij er voor zou kiezen 
om op 4 december naar Amsterdam te komen. Ik weet dat hij heel trots is op zijn zoon en het 
doet me pijn aan het hart dat ik dit mooie moment niet meer met hem kan delen. 
 
Mijn lieve kinderen, Jakob, Tom, Wannes en Janne, geef ik een stevige knuffel voor hun 
geduld en begrip dat “papa alweer moet werken aan zijn bureau” in het weekend in plaats 
van iets leuks te gaan doen! Vergeet niet dat jullie mijn kostbaarste schat zijn. Nu komt er 
zeker en vast weer meer tijd vrij om samen spannende dingen te doen. 
 
Ineke, mijn lieve schat, jij zal zeker niet klagen dat dit achter de rug is. Jij klaagt trouwens 
nooit …Je doet gewoon elke dag weer 101 dingen tegelijk en laat dit drukke gezinnetje 
draaien als een Zwitsers horloge. Zonder jouw steun door dik en dun was het me nooit gelukt 
dit proefschrift tot een goed einde te brengen. Dankje om mij hiervoor de kans en de nodige 
ruimte te geven, je weet dat het voor mij veel betekende.  Nu komen we ongetwijfeld weer in 
een wat rustiger vaarwater terecht met meer tijd om van elkaar te genieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog veel meer dan een wetenschappelijke ervaring, 
was dit proefschrift voor mij een persoonlijke verrijking. 
 
 
 
 
 

 




