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General Discussion
Hypertensive disorders of pregnancy are the most important single cause of perinatal 
and maternal morbidity and mortality in developed countries. Delivery is the ultimate 
cure. At an early gestational age, temporizing management could benefit the infant 
by reducing the incidence of neonatal complications associated with preterm birth. 
During prolongation of pregnancy, treatment of maternal symptoms and prevention 
of complications is essential. 
A number of observational studies support the use of plasma volume expansion in 
temporizing management of severe and early-onset hypertensive disorders of pregnancy. 
A survey of fluid management and monitoring in severe preeclampsia by members of 
the ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) indicated 
that there were wide variations in the use of plasma volume expansion as a treatment 
modality.1 The majority of respondents were very keen to develop the questions raised 
further in the context of multicenter clinical trials.

Two academic centers in Amsterdam, each with their own (and different) management 
strategy in the past, joined forces and conducted a randomized controlled clinical trial 
comparing treatment with or without plasma volume expansion, sponsored by public 
funds (ZonMW). The objective of the study was to evaluate the effects of plasma volume 
expansion on maternal hemodynamics and neonatal and maternal outcome. After a 
half year period to fine-tune both treatment strategies and accustom both centers 
to the study protocols, the Preeclampsia Eclampsia TRial Amsterdam (PETRA) started 
on April 1, 2000. Thanks to the close collaboration between the two randomizing 
centers, and the excellent collaboration with all regional referring hospitals, the 
calculated number of 216 women was reached on May 31, 2003. One-hundred-and-
five women were randomized to the control group (management without plasma 
volume expansion) and 111 women to the treatment group (management with plasma 
volume expansion), with for both groups at least one year of follow-up.

This thesis presents the primary and secondary endpoints of the study. Furthermore, 
we were able to present a number of observational studies regarding the physiological 
effect of plasma volume expansion and regarding the natural progress of the disease 
and risk factors for the development of complications. 

Temporizing management in early-onset hypertensive disorders of 
pregnancy and the effect on maternal outcome 
During the last decade maternal mortality associated with hypertensive disorders 
of pregnancy has decreased dramatically in developed countries. However, even 
nowadays, hypertensive disorders of pregnancy are the most frequent underlying 
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cause for maternal mortality in the Netherlands.2 The ultimate cure of the disease is 
delivery of the placenta. With prolongation of pregnancy, persisting maternal disease 
is thus accepted. Although temporizing management is an active symptom-directed 
management strategy, maternal complications can still become manifest. Severe 
maternal complications are HELLP syndrome, liver hematoma, pulmonary edema, 
eclampsia, encephalopathy, severe infectious morbidity, and severe thrombotic 
morbidity. Management is focused on prevention and early treatment of these 
complications. In a post-hoc analysis of our study we could not define an adequate 
model, based on clinical parameters at admission, for the prediction of maternal 
complications.3 The ‘natural course’ of the disease was characterized by a large variation 
in disease severity between patients and approximately 7% of patients developed 
HELLP syndrome or another complication during each 3-day period prolongation.4 
It may be postulated that postnatal complications would not be prevented by an 
approach of stabilization and quick delivery. In this study no maternal death occurred 
and all major complications were reversible.5 Several other cohort studies confirmed 
the safety of temporizing management.6-10 In these studies a total number of 1295 
patients were managed with a temporizing management strategy and two maternal 
deaths, in one study, were reported. Two randomized trials comparing immediate and 
delayed delivery in women with preterm hypertensive complications lacked power to 
determine maternal safety.11,12 We argue that, with adequate surveillance and care, 
even unpredictable and unpreventable morbidity can be managed with supportive 
measures until spontaneous remission.3,5 It should be noticed that the current results 
were obtained in an academic setting. All women were intensively monitored and 
received supportive care by dedicated doctors and specifically-trained nurses in a High 
Care setting. Adequate facilities are mandatory for temporizing treatment of severe 
hypertensive disorders of pregnancy and this treatment should be restricted to a tertiary 
care center.13 Although we currently find sufficient arguments to continue our practice 
of temporizing management of women with preterm hypertensive complications, we 
are aware of the lack of sufficient scientific proof and we advocate to address this 
question with an adequately powered randomized trial.

A high psychosocial impact was found in all mothers as measured at term, three and 
12 months post term. No difference could be demonstrated in the women with and 
without plasma volume expansion. The impact decreased over time. The earlier the 
delivery, the more impact was found. A positive finding was that at one year nearly 90% 
of the women who had the intention to resume work actually did so. However, still 9% 
was on sick-leave. Engelhard14 evaluated posttraumatic stress disorder symptoms in 
women after pregnancy related hypertensive disorders and expressed the importance 
of adequate information of the disease to reduce anxiety. We should be aware that 
the set-up of the present study may flatter the results. All women did receive extensive 
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explanation of the disease and possible development from the moment of inclusion by 
the same two investigators throughout the whole period of admission. 

Temporizing management in early-onset hypertensive disorders of 
pregnancy and the effect on perinatal outcome
Hypertensive disorders of pregnancy are strongly associated with perinatal morbidity 
(chronic lung disease, major sonographic intracerebral abnormalities, necrotizing 
enterocolitis, sepsis/meningitis or patent ductus arteriosus) and mortality. This 
study confirmed the critical role of gestational age in the development of perinatal 
morbidity and mortality.3 Two randomized trials in women with preterm hypertensive 
complications demonstrated a reduction of neonatal respiratory complications by 
temporizing management.11,12 In the GRIT study, delayed delivery in women with a 
gestational age below 31 weeks at inclusion was associated with a better neurological 
outcome at the age of 2 years.15 However, similar as in the GRIT study, delay of 
delivery could result in unanticipated fetal death due to rapid progress of disease 
(placental insufficiency, placental abruption) or failed interpretation of fetal heart 
rate monitoring. Also in this study, there were three patients, who experienced fetal 
death unexpectedly, in one case due to placental abruption, and in two cases due to 
acute deterioration of fetal condition in association with placental insufficiency. An 
immediate delivery at the onset of disease could have prevented the latter two. On 
the other hand, we speculate that a higher percentage of neonatal deaths might have 
occurred with a treatment strategy of immediate delivery after maternal stabilization. 
The perinatal mortality rate in this study was comparable with that of other studies, 
as was the distribution between stillbirths and neonatal deaths.12,16 Hence, methods 
of monitoring the fetus and optimal timing of delivery should be at the core of future 
studies in the management of severe hypertensive disorders of pregnancy. 

Use of plasma volume expansion in temporizing management does not 
reduce the incidence of maternal complications
In previous cohort studies an improvement of several clinical parameters by plasma 
volume expansion has been reported.17-19 We could not confirm these results in 
a randomized trial. Furthermore, we could not observe differences in maternal 
hemodynamic parameters or maternal morbidity.5,20-22 The only measurable effects 
of plasma volume expansion were a small decrease of hemoglobin and an increase in 
urinary output. Our lack of a positive clinical effect cannot be explained by insufficient 
plasma volume expansion. Although only in a few cases plasma volume expansion 
was performed with invasive hemodynamic monitoring, patients in the treatment 
group received significant amounts of fluids that were comparable to other studies. 
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Moreover, these amounts of infused fluids effected a significant hemoglobin count 
decrease, comparable to that in other studies.23  

We assume that the volume load by plasma volume expansion is quickly counteracted by 
strong homeostatic mechanisms. These regulatory mechanisms are still intact, despite 
of having a different set point.24 Increases in, among others, Atrial Natriuretic Peptide 
(ANP) as reported in other studies25-27 and subsequent increases in urine output28 
probably antagonize the hemodilution. In the plasma volume expansion protocol, we 
tried to anticipate on this by giving plasma volume expansion twice a day until delivery. 
Although this did lead to a significant lowering of the hemoglobin count, this was not 
accompanied by an effect on hemodynamic parameters.21,22

Experts in support of plasma volume expansion, propose the need for plasma volume 
expansion for the prevention of hypotensive episodes at the start of intravenous 
antihypertensive vasodilatory medication. Our study did not support this logic. In patients 
who were managed without plasma volume expansion, intravenous antihypertensive 
medication was given without previous volume loading. In all patients blood pressure 
was frequently measured (at least 4 times a day) and hypotensive episodes were 
rarely observed and were only of short duration. Fetal distress necessitating delivery 
associated with hypotension was not observed in our study. Our data do not confirm 
the relevance of clinically significant hypotension episodes, neither the effectiveness of 
anticipatory volume loading. This could be the result of our treatment protocol without 
plasma volume expansion, where a preference for oral treatment was specified.

It is common practice to use plasma volume expansion for the treatment of oliguria, 
but the rationale is unclear in the absence of apparent renal insufficiency. We did not 
observe a difference in renal function between both randomization groups during 
the hospital period or at follow-up after three months. Pulmonary edema was clearly 
associated with volume overload in our study. 

Plasma volume expansion in temporizing management does not improve 
perinatal outcome
Plasma volume expansion in the management of severe hypertensive disorders of 
pregnancy has no perinatal outcome benefits. The only available retrospective case-
control study suggested better fetal growth and less perinatal mortality from plasma 
volume expansion.16 Historical comparative cohort studies reported  after plasma 
volume expansion an improvement on umbilical artery Doppler profile, a decrease 
in neonatal mortality and an improvement in neonatal outcome.17,18,23 Our study 
could not confirm these findings and no improvement after plasma volume expansion 
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was observed in umbilical artery Doppler profile. In this large randomized controlled 
clinical trial a trend towards longer prolongation of pregnancy in the control group 
and no significant difference in perinatal mortality, neonatal morbidity, and neonatal 
neurological outcome was observed.

Sufficient evidence for guideline adaptation
The results reported in this thesis have prompted a change in the guideline “Hypertensieve 
aandoeningen in de zwangerschap”, of the Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie for the treatment of hypertensive disorders of pregnancy.13 The previous 
guideline stated plasma volume expansion was an option in research and academic 
settings, and that plasma volume expansion could be given before starting intravenous 
antihypertensive medication to prevent a hypotensive episode. The new guideline 
states that plasma volume expansion is not advised, as with equal maternal morbidity 
a trend towards less prolongation of pregnancy and more adverse neonatal outcome 
with plasma volume expansion was observed. 

Conclusions and implications for future research
Considering the statements above, we now unequivocally conclude that there is no 
therapeutic role for plasma volume expansion in the temporizing management of 
severe and early-onset hypertensive disorders of pregnancy.
The major unanswered question after this study regards the balance of risks and 
benefits for the mother and the infant between temporizing management and 
immediate delivery. Future randomized studies should address this question. For the 
safety of temporizing management improvement of fetal monitoring is mandatory. 
A present study comparing electronic fetal monitoring with or without fetal venous 
Doppler measurement may provide more information on this topic in the near future.
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Dankwoord
Alweer enige jaren geleden werd mij tijdens een sollicitatiegesprek de vraag gesteld: 
“Ben jij meer een denker of een doener?” Over het antwoord hoefde ik niet lang na 
te denken: een doener. Aan promoveren wilde ik liever niet denken. Dat het leven vol 
verrassingen zit blijkt maar weer. Het proefschrift is klaar. Dit was nooit gelukt zonder 
de hulp van zeer veel mensen, die ik allemaal erg dankbaar ben. 
In de eerste plaats natuurlijk de patiënten en hun partners (en - gelukkig van een 
groot deel - later ook de kinderen). Het besef van ernstig ziek zijn was vaak nog 
niet eens doorgedrongen, of de vraag om aan een onderzoek deel te nemen was 
daar. Ondanks de prikangst die sommigen van jullie parten speelden, hebben jullie in 
deelname toegestemd. Super! Gelukkig heeft niemand van jullie de pech gehad voor 
de verkeerde groep geloot te hebben.
Uiteraard wil ik ook de patiënten bedanken die hebben deelgenomen aan het bio-
impedantie onderzoek op de polikliniek. Zonder jullie was er geen vergelijking mogelijk 
geweest.
Mijn onderzoeksmaatje in voor- en tegenspoed, beste Wessel, drie jaar lang, 24 uur per 
dag, 7 dagen per week, beschikbaar zijn is ons niet altijd meegevallen. De samenwerking 
daarentegen was geweldig en het resultaat mag er zijn; een prachtig proefschrift, 
allebei getrouwd en allebei twee prachtige mannetjes. Samen onderzoek doen had 
ook als voordeel dat we onze frustraties, die dit onderzoek met zich meebracht, bij 
elkaar kwijt konden. De vele autoritjes voor onze PR activiteiten (uiteraard wel met 
onze mobieltjes aan) waren nuttig en gezellig, evenals de congressen die we mochten 
bezoeken. Dat jij je bleef inzetten om samen op één dag te promoveren (terwijl je 
zelf al genoeg materiaal had) heb ik enorm gewaardeerd. We hebben er heel wat 
rondgebracht, maar nu kan onze fles champagne eindelijk open. Bedankt voor alles!
Prof. dr. J.I.P. de Vries, beste Hanneke, jij haalde mij als AGNIO binnen in de VU, niet 
wetende dat we zo veel contact zouden hebben en dat ik uiteindelijk jouw eerste 
promovenda zou worden. Het klinisch deel van het onderzoek verliep niet altijd even 
soepel. Heel erg bedankt voor alle steun die je me hebt gegeven. We hebben beide 
met groot genoegen ons mobieltje ‘definitief’ uit gezet. Jouw absolute vertrouwen 
in mijn werken en het vernuftig aanbieden van tijd om iets te kunnen lezen, waren 
een ware stimulans toen er ook nog artikelen geschreven moesten worden. Dat je 
hierbij ook altijd belangstelling had voor mijn gezin, was fijn. Hopelijk volgen de andere 
meiden snel; “Aan de slag!”
Prof. dr. G.J. Bonsel, beste Gouke, je zult je vast soms afgevraagd hebben of het ooit 
nog wat zou worden met mijn schrijfactiviteiten en mijn Engels. Tijdens de veelvuldige 
vergaderingen bleek het soms lastig je aan het tijdschema van de agenda te houden, 
maar je inbreng was verhelderend. Mede dankzij jouw kritische visie op de manuscripten 
is er een prachtig proefschrift gekomen. Bedankt. 
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Dr. H. Wolf, beste Hans, al tijdens het klinische deel van het onderzoek bleek jouw 
gedrevenheid keer op keer. Geen patiënt kon in jouw bijzijn deelname aan het onderzoek 
weigeren. Ik denk dat je meer analyses hebt verricht dan Wessel en ik samen en mijn 
blondheid moet jou zo nu en dan tot wanhoop hebben gedreven. Je kritische visie op 
manuscripten (en presentaties) betekende vaak een hele omschakeling, maar het werd er 
wel weer beter door. Heel veel dank voor alle steun en (eigen)wijsheid. Bovendien vond ik 
het erg gezellig deel uit te mogen maken van het ‘AMC team’ tijdens diverse congressen.
Mijn meander maatjes, medeonderzoekers, nu besef ik dat ik toch best lang op de 
meander, die ik de eerste dag niet eens kon vinden, heb vertoefd. Er zijn dan ook 
heel wat mensen gekomen en gegaan. Lieve Tatjana, jij voelt je vereerd dat je mijn 
paranimf mag zijn, maar dat is wederzijds. De komst van de HRT onderzoekers op 
de meander bracht een hoop extra gezelligheid (en deskundigheid). Er zijn mensen 
die zich afgevraagd hebben of het niet ‘te’ gezellig was. Wij wisten echter wel dat 
het ook zeer nuttig was om zo dicht bij elkaar te zitten. Het bewijs is nu wederom 
geleverd. Een goed begin voor onze maatschap voor leuke artsen, die er echt moet 
gaan komen. Lieve Marinka, Bianca, Marja, Franca, Melanie, Marieke, Koen, Mireille, 
Ramon, Majoie, Monique, Coby, Hester, Gijs, Titia, Erik en Elbert-Jaap, mijn lach had 
niet zo veelvuldig geklonken zonder jullie. Dank voor alle hulp in barre tijden, het 
beschikbaar zijn als klaagmuur, maar bovenal de gezelligheid. Patricia, het verruilen 
van je onderzoeksplaats voor een opleidingsplaats betekende voor veel mensen een 
omschakeling. Voor mij betekende het de kans op een prachtig promotie onderzoek. 
Dank voor al je voorbereidende werkzaamheden aan de ‘PETRA’. 
Prof. dr. H.P. van Geijn, beste Herman, ik stond niet te juichen om als onderzoeker aan 
het werk te gaan. Jij was betrokken bij het verkrijgen van subsidie voor de trial en wist 
mij te overtuigen dat het een mooie kans was op een goed onderzoek. Nu het allemaal 
achter de rug is, ben ik je dankbaar dat je mij deze kans hebt gegeven. Het bleek niet 
altijd even makkelijk om in een ziekenhuis waar zo ontzettend werd geloofd in ‘vullen’, 
patiënten zonder (extra) vocht te behandelen. Dank voor je vertrouwen in mij, het zo 
nodig superviseren van de trial en je kritische blik op bio-impedantie gebied.
Dr. A. Bolte, beste Annemieke, bedankt voor je werkzaamheden als PETRA achterwacht 
in de VU en met name ook voor de steun, de belangstelling en het organiseren van 
vrije (schrijf) uurtjes in de afgelopen maanden. 
(Bijna dr.) A.T.J.I. Go, beste Atti, dank voor het beschikbaar stellen van je tijd als 
PETRA achterwacht en het nauwkeurig evalueren van casuïstiek als lid van de 
monitorcommissie. Hopelijk volgt jouw promotiedag snel.
Prof. dr. J.A.M. van der Post, beste Joris, op de één of andere manier waren wij niet 
het beste team voor de inclusie aantallen (slechte CTG’s; placenta loslating en alles het 
liefst in de nacht). Als PETRA achterwacht bleek je een grote steun, m.n in Wessel zijn 
vakanties. Dat jij nu, als professor, Wessel zijn promotor bent is een waar genoegen. 
Dank voor al je hulp en gezelligheid. 
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Dr. K. Boer, beste Kees, als achterwacht van het AMC PETRA team wil ik ook jou 
bedanken voor je steun en beschikbaarheid.
Alle collegae, gynaecologen en arts-assistenten, dat behandeling van deze zieke 
patiënten ook zonder infuus mogelijk was, konden jullie soms maar moeilijk geloven. 
Feit is wel, dat er altijd aan de PETRA gedacht werd. Samen met alle verpleegkundigen, 
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jullie dit onderzoek mogelijk gemaakt. Allemaal enorm bedankt. ‘Vullen’ hoeft nu echt 
niet meer en PETRA is weer gewoon Annelies.
Prof. dr. W.P.F. Fetter, beste Willem, het was een heel gesjouw om alle (dikke) status 
van de kinderen op je kamer te krijgen. Vervolgens moesten er ook nog een flink 
aantal vragen voor het CRF beantwoord worden. Met enig filosoferen over het vak en 
onderzoek doen bleek dat een leuk uurtje te zijn. Bedankt voor al je tijd, je continue 
belangstelling en het mede organiseren van de praktische uitvoering van het onderzoek 
op de NICU. Beste Ruurd en Frank, bedankt dat jullie steeds probeerden op tijd de 
hersenecho’s van de kinderen te maken. 
Afdeling kinderfysiotherapie, beste Veronique, jouw enthousiasme, deskundigheid en 
reislust hebben zeker een rol gespeeld in het hoge follow-up percentage dat we hebben 
behaald. Samen met Petra en Wil waren jullie een leuk team om mee te werken. Bedankt! 
Beste Laila, jouw bewegingswetenschappelijke visie leidde vaak tot boeiende discussies. 
Dank dat je ondanks je pensionering tot het eind toe mee bent blijven denken. 
Het onderzoeksteam op 1-jarige leeftijd, beste Ageeth, Judy, Aleid, Jolanda, dat waren 
soms lange vrijdagmiddagen. Ik waardeer het enorm dat jullie zo vol enthousiasme en 
deskundigheid de follow-up uitgevoerd hebben (en nog steeds uitvoeren). 
H.K. Joosten, beste Hannie, alle data van de trial zijn door jouw vingers gegaan en ingevoerd 
in de door jouw gemaakte database. Wat een ongelooflijke hoeveelheid werk. Dank voor 
al je ondersteuning, ook als mijn computer weer eens niet wilde wat ik wilde. 
Prof. dr. R.M. Heethaar, het is niet geworden wat we tevoren bedacht hadden, maar 
de bio-impedantie bleek toch een waardevolle aanvulling op de PETRA. Dank voor uw 
kritische beschouwingen. Beste Jan, de RSI weerhield je niet van het uitvoeren van de eerste 
analyses, waaruit vervolgens weer nieuwe ideeën naar voren kwamen. Dank daarvoor. Iza, 
aan jou was de taak om alle bio-impedantiemetingen te verwerken. Bedankt. Mariken, jij 
bleek de grote aansporing voor het analyseren van de gegevens en het schrijven van de 
bio-impedantie artikelen. Je vragen waren soms lastig, maar zeker nuttig. Ik hoop dat de 
publicatie een aanzet is voor een mooie wetenschappelijke carrière. Yvonne, bedankt voor 
je hulp bij het uitvoeren van de bio-impedantiemetingen op de polikliniek.
T. Korssen, beste Ted, je logistieke ondersteuning bij en uitvoering van het trombofilie 
screeningsonderzoek van de moeders heb ik zeer gewaardeerd.
Dr. R. Strack van Schijndel en alle medewerkers van de Intensive Care wil ik bedanken 
voor hun voorbereidingen en inzet om het onderzoek ook op de IC goed te kunnen 
laten verlopen. We hebben jullie medewerking echter maar zelden nodig gehad. 
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Uiteraard ook dank aan alle secretaresses / MAMK’s die mij op enigerlei wijze 
behulpzaam zijn geweest bij het opvragen van status, het aanvragen van onderzoeken 
en het aanleveren van materialen voor presentaties en dergelijke.
Inge Kos, beste Inge, het begon met een druppel en het eindigt met een druppel. 
Dank voor alle figuren en vormgeving aan het proefschrift.
Drie jaar lang werd in de perifere ziekenhuizen bijna dagelijks gedacht aan ‘PETRA’. 
Indien de aandacht even verzwakte mochten wij die altijd weer komen opfrissen 
met een presentatie of een fles champagne. Alle gynaecologen en arts-assistenten 
werkzaam in deze ziekenhuizen wil ik bedanken voor hun enthousiaste bijdragen. 
Ook de kinderartsen en arts-assistenten die vervolgens de ‘PETRA kinderen’ weer 
teruggeplaatst kregen wil ik bedanken voor de bereidwilligheid de informatie die wij 
nodig hadden, steeds opnieuw, te verschaffen. 
De leden van de leescommissie, professor Bruinse, professor Fetter, professor van 
Geijn, professor Heethaar en professor Steegers. Bedankt voor de tijd die u hebt willen 
besteden aan het lezen en beoordelen van het proefschrift. 
Alle overige medewerkers van de ‘PETRA’, bijvoorbeeld als lid van de monitorcommissie, 
als co-auteur, of behulpzaam bij de klinische werkzaamheden of follow-up, wil ik 
bedanken voor hun aandeel in het voltooien van dit proefschrift.

Lieve vriendinnen en vrienden, bedankt voor alle etentjes, telefoontjes en uitstapjes, 
die een welkome afwisseling waren in de soms hectische tijden.
Lieve meiden, Josita, Linda en Wendy, ook al is het contact wat minder dan 20 jaar 
geleden, jullie zijn me zeer dierbaar. Soms moet er iets verschrikkelijks gebeuren om 
dat nog meer te beseffen. Lieve Lin, zet hem op! Lieve Joost, we hebben samen al 
heel wat meegemaakt, daarom ben ik blij dat je mij ook op deze belangrijke dag als 
paranimf bij wilt staan. Ik hoop dat onze vriendschap nog heel lang zal duren.
Lieve broers, dat jullie zus(je) ook nog zou promoveren hadden jullie vast nooit gedacht. 
Daar moet een goede basis aan ten grondslag liggen en daar hebben jullie zeker deel 
van uit gemaakt. Bedankt!
Lieve Pap en Mam, ik ben blij dat jullie deze dag meemaken. Jullie hebben altijd 
vertrouwen gehad in mijn keuzes en me daarin ook gesteund. Ook al is het soms lastig 
te begrijpen waar ik mee bezig ben, de interesse is er niet minder om. Lieve beiden, 
dank voor alles!
Lieve Thijs en Jeroen, kleine grote mannen! Wat is het geweldig dat jullie er zijn en wat 
zijn jullie geweldig. Waarom het boekje nu klaar is? Er is voorlopig genoeg geschreven. 
De computer kan eindelijk voor leuke dingen gebruikt worden. Tijd om nog meer te 
genieten. 
Lieve Bas, we hebben elkaar ooit beloofd altijd vriendjes te zullen blijven en daar kan 
zelfs een proefschrift geen wig tussen drijven. Jouw onvoorwaardelijke steun en liefde 
zijn niet te beschrijven. Je bent een kanjer!
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Appendix

PETRA-investigators (in alphabetical order): 
 Otto P. Bleker MD PhD; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, AMC
 Kees Boer MD PhD;  
  Department of Obstetrics and Gynecology, AMC
 Gouke J. Bonsel MD MPH PhD; 
  Department of Social Medicine – Public Health Epidemiology, AMC;   
  Institute for Health Policy and Management, Erasmus MC
 Judy M. Briët PhD;  
  Department of Neonatology, AMC
 Willem P.F. Fetter MD PhD; 
  Department of Neonatology, VUmc
 Wessel Ganzevoort MD; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, AMC
 Herman P. van Geijn MD PhD; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, VUmc
 Laila de Groot MCSP PhD; 
  Department of Movement Sciences; VUmc
 Johanna H.K. Joosten MSc; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, VUmc
 Ageeth G. Kaspers MD; 
  Department of Neonatology, AMC
 Joke H. Kok MD PhD; 
  Department of Neonatology, AMC
 Joris A.M. van der Post MD PhD; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, AMC
 Annelies Rep MD; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, VUmc
 Veronique A.M. Schaaf PT; 
  Department of Physiotherapy, VUmc
 Petra E.M. van Schie PT; 
  Department of Physiotherapy, VUmc
 Loekie van Sonderen MD; 
  Department of Neonatology, AMC
 Johanna I.P. De Vries MD PhD; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, Department of Movement   
  Sciences, VUmc
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 Aleid G. Van Wassenaer MD PhD; 
  Department of Neonatology, AMC
 Jolanda Westera MSc; 
  Department of Neonatology, AMC
 Hans Wolf MD PhD; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, AMC

Monitoring committee
 Pim A.M. Ankum MD; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, AMC
 Reinoud J.B.J. Gemke MD PhD; 
  Department of Pediatrics, VUmc
 Atti T.J.I. Go MD; 
  Department of Obstetrics and Gynecology, VUmc
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