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Bedankt
Promoveren is onmogelijk zonder de hulp en steun van velen. Nu dit proefschrift klaar is, kan ik 
eindelijk iedereen bedanken. Zonder iemand tekort te willen doen, zou ik de volgende personen 
in het bijzonder willen bedanken.

In de eerste plaats dank aan de kinderen en hun ouders die aan de studies hebben meegedaan. 
Hun bereidheid en enthousiasme om mee te werken hebben dit onderzoek stimulerend en leuk 
gemaakt. De bevindingen moeten mijns inziens leiden tot gestructureerde nazorg voor kinderen 
die een intensive care opname overleven.

Dank aan mijn beide co-promotoren.
In de eerste plaats Dr Bos, beste Bert, zonder jou was dit boekje er nooit gekomen. Dat het is gelukt om 
alsnog te promoveren heb ik aan jou te danken. Stimulerend, subtiel, ruimte latend, perfectionistisch 
maar ook deadlines stellend en onverbiddelijk. Jij hebt me de lol van onderzoek doen en schrijven 
laten zien. Dat we, hoewel heel verschillend, in het klinisch werk een goed team zijn, weten we al sinds 
we in Groningen samen gingen werken. Je visie op hoe het vak bedreven moet worden en waar het 
naar toe moet heeft geleid tot een bloeiende afdeling, zowel wat betreft de patiëntenzorg als wat betreft 
het onderzoek, waar ik met veel plezier werk. Ik zie er naar uit dat we het onderzoek samen kunnen 
uitbouwen tot een follow-up programma voor Nederland.
Dr Grootenhuis, beste Martha, ook jij bent onmisbaar geweest voor dit boekje. Het psychologisch 
onderzoek en het kwaliteit van leven onderzoek hebben onder jouw leiding plaats gevonden. Ik 
heb bewondering voor de manier waarop je al die onderzoekers begeleidt. Kritisch, duidelijk, veel 
ruimte voor eigen inbreng latend en als het nodig is weet je altijd weer een gaatje in je agenda te 
maken. En dan had je ook nog even tijd om de echt belangrijke zaken te bespreken (het thuisfront 
en alles dat daarbij hoort). Martha, ik verheug me op onze verdere samenwerking. 

Dank ook aan mijn promotor, Prof Heymans. Beste Hugo, dat jij nu mijn promotor bent! Na onze 
gezamenlijke jaren in Groningen, waar ik ‘alleen’ maar clinicus was, is het dan toch gelukt om tot 
een promotie te komen. En nog wel op een terrein dat je zo na aan het hart ligt, de gevolgen van 
ziekte voor de rest van het leven. Dank voor alle stimulerende steun.

En dan Drs Bronner. Lieve Madelon, jij was de afgelopen jaren mijn maatje. Jouw bijdrage aan mijn 
stukken is enorm. Het was vaak geploeter met die databases en artikelen, maar altijd gezellig. Je 
bent kritisch, optimistisch, humoristisch, belangstellend en je leek nooit moe of chagrijnig als er 
weer een volgende versie van een artikel moest komen. Mijn ei is gelegd en dat van jou zal nu snel 
volgen. Ik hoop dat het ons lukt de follow-up zorg verder vorm te geven en ik hoop vooral dat we 
dat samen kunnen gaan doen.

Leden van de promotiecommissie bedankt voor het plaats nemen in de commissie en het lezen 
van het manuscript.

Dankwoord
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Dankwoord

Prof van Aalderen, beste Wim, wie had gedacht dat jij ooit nog in mijn promotie commissie zou 
zitten, toen wij samen in 1987 de PICU in Groningen runden?
Prof Tibboel en Prof v Vught, beste Dick en Hans, ik beschouw het als een eer dat jullie als kinder 
IC mannen van het eerste uur zitting hebben in mijn promotiecommissie. Ik hoop dat we, nu 
de eerste proefschriften er zijn, het follow-up onderzoek in Nederland gezamenlijk verder vorm 
kunnen geven. 
Ook de overige leden van de promotie commissie, Prof Jongmans, Prof Schlack en Prof Vroom, wil 
ik bedanken voor hun bereidheid mijn proefschrift te lezen en hierover tijdens de promotie met 
mij van gedachten te wisselen.

En dank aan de mensen die mee hebben gewerkt aan de verschillende onderzoeken.
Prof Last, beste Bob, dank voor het meedenken over de opzet van de psychologische studies en het 
kritisch lezen van de verschillende artikelen. Onder jouw leiding is de psychosociale afdeling in 
staat patiëntenzorg en onderzoek op succesvolle wijze te combineren.
De afdeling kindercardiologie van het EKZ, Irene Kuipers, Sally-Ann Clur en Ewout Straat, 
ondanks volle agenda’s hebben jullie ervoor gezorgd dat het hartfunctie onderzoek is gelukt.  
Irene, dank voor je vasthoudendheid en het meelezen van het artikel, maar vooral dank voor  
de aandacht op de goede momenten. Laten we nu snel verder gaan met het prospectieve 
onderzoek.
Jeanine Sol, jij hebt je als AGNIO enthousiast op het septisch shock onderzoek gestort. Zonder jou 
was het niet gelukt om dat onderzoek van de grond te krijgen. Het opzoeken van alle dossiers in 
de kelder, het opsporen en vervolgens uitnodigen van de kinderen en de organisatie van de poli 
dagen was een enorme klus. Het is je gelukt en het heeft tot een prachtig artikel en ideeën over een 
vervolgonderzoek geleid. Dank daarvoor.
Pascal Ramsodit en Rosalin van Schie hebben als student hun wetenschappelijke stage aan 
onderdelen van het onderzoek gewijd. Zij hebben veel meer tijd dan voor hun stage nodig was aan 
het onderzoek besteed. Het was stimulerend om met jullie samen te werken. Blijf zo kritisch en 
enthousiast. Veel succes met jullie verdere loopbaan.

Dank aan de collega’s op de intensive care afdeling, Bert Bos, Job van Woensel, Jacques Peper, 
Sybille Kränzlin, Vincent Geukers, Roelie Wösten, en Heleen Bunker. Zonder jullie bereidheid om 
klinische taken van mij over te nemen, was dit boekje er niet gekomen. We zijn een goed team, met 
grote individuele verschillen maar met respect voor elkaar, dat maakt het werken op de ICK voor 
mij zo leuk. Ook de oud-collega’s Peter Dahlem, Wendy van de Bosch, Henny van de Meer, Daniel 
Blom, Natascha van Eijkelenburg, Emiel Hendrix, Ginette Tjin A Djie en Rutger Knops dank voor 
alle steun.
Dank aan alle verpleegkundigen van de ICK. De een is wat enthousiaster over de ontslaggesprekken 
dan de ander, maar jullie hebben allemaal bijgedragen aan de deelname aan het onderzoek van 
kinderen en ouders. Dank vooral voor de prettige samenwerking. Zonder jullie zou het werken op 
de ICK lang niet zo leuk zijn.
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Discussion and implications for the future

Dank aan mijn paranimfen, Roelie en Joppe. Roelie als collega die vanaf het begin de artikelen 
geboren heeft zien worden en zorgde dat ik in het rooster tijd kreeg om het af te maken. En Joppe 
als zus, die zorgde voor de finishing touch, de omslag. Joppe, het was bijzonder om van zo dicht bij 
te zien hoe jij met je vak omgaat (en niet alleen met je vak). Oog voor detail, precies formulerend, 
humorvol, met een enorme kennis; en dat je dan ook nog weet in welk boek van die vele honderden 
je moet zoeken! Het voelt veilig en vertrouwd dat jullie vandaag naast me staan.

En dank aan vrienden en familie
In de eerste plaats Jaap en Ineke Kuipers. Wat denk ik vaak aan ze. Jaap was mijn grote held toen 
ik met de kindergeneeskunde begon. De manier waarop hij kinderarts was, zo wilde ik het ook. 
Betrokken, deskundig, (zelf) kritisch, altijd tijd makend voor iedereen. Nadat ik kinderarts was, 
wilde ik bij hem gaan promoveren. Dat is helaas niet gelukt. Behalve leermeester en collega werden 
Jaap en Ineke goede vrienden. In mijn gedachten zit Jaap, in toga, vandaag naast Hugo en Bert en 
Ineke, heel opgewekt op de eerste rij. 
En dan al die lieve, goede vrienden en familieleden die ik hier niet bij naam noem, die ik de 
afgelopen jaren wat verwaarloosd heb, maar die onmisbaar zijn. Dank voor jullie steun, liefde, 
vertrouwen, en geduld.
En natuurlijk de belangrijke mensen van het thuisfront.
Jasper, Joppe, Eline, Xuefei en Jasmijn, ik ben blij dat we ondanks onze drukke en zeer verschillende 
levens elkaar weten te vinden als het nodig is.
De plek en het gezin waar je geboren wordt, bepalen in hoge mate de kansen die je krijgt. Lieve 
papa, jij en mama hebben gezorgd voor onze warme, zorgeloze jeugd, jullie hebben ons geleerd iets 
van het leven te maken en ons volop kansen gegeven om ons te ontwikkelen en ons hart te volgen. 
Pap, ik ben blij dat je erbij bent vandaag. Bedankt voor alles.
Lieve mama, zorgzaam, attent, humoristisch. Jij was onze ‘Anna’, je gezin kwam altijd op de eerste 
plaats. Wat zou je trots geweest zijn en wat mis ik je. In mijn hart zit ook jij op de eerste rij te 
stralen. De voorkant van dit boekje is voor jou.
Lieve Paul en Anton, Andrea en Laura, dat ik John leerde kennen was een feest, maar jullie hebben 
dat feest nog groter gemaakt. Vanaf het begin klikte het en hoorde ik er voor jullie helemaal bij. 
Dank daarvoor. En nu wordt ik ook nog stiefoma! Ik verheug me erop.
Lieve Lotte, jij was een cadeautje voor ons en dat ben je nog steeds. Zonder jou was dit proefschrift 
sneller af geweest, maar was het leven veel minder leuk.
En dan, als laatste maar allerbelangrijkste, lieve John, dank voor je liefde. Dank voor alle geduld de 
afgelopen jaren, je onvoorwaardelijke steun en je eeuwige (soms wat irritante) optimisme. Jij was 
er altijd voor mij. Zonder jou was het niets geworden.
John en Lotte, het boekje is af, laten we nu weer leuke dingen gaan doen samen.

Dank, 
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