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Dankwoord 

 

In 2008 startte ik tijdens mij opleiding tot neuroloog in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 

het onderzoek dat nu in de vorm van dit proefschrift voor u ligt. Maar alles kan alleen 

maar samen, daarom wil ik graag jullie allemaal bedanken voor de mooie jaren!  

 

Allereerst was dit klinisch wetenschappelijk onderzoek op de intensive care niet mogelijk 

geweest zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers, veelal familie, van de 

opgenomen patiënten, verkerend in grote onzekerheid over de toekomst. Ik ben hen daar 

zeer dankbaar voor.  

 

Mijn promotor, Prof. dr. M.B. Vroom. Beste Margreeth, in 2007 deed ik mijn deelstage 

Intensive Care op jouw afdeling, waarbij ik jou leerde kennen als een toegewijde dokter en 

hoofd van de afdeling. Vanaf 2011 heb ik ruim een jaar op de afdeling deel uitgemaakt van 

het onderzoeksteam. De vanzelfsprekendheid waarmee het belang van wetenschappelijk 

onderzoek is geïntegreerd op de afdeling is een groot goed.   

 

Mijn co-promotor, Dr. J. Horn. “Ha Janneke”, zo begonnen mijn emails meestal. De (eerste) 

klus is geklaard. Naast de deadlines, presentaties, aanvragen, studentenprojecten, 

vertalingen, etc., etc., etc., hebben we ook samen congressen bezocht. Lund, Seattle, maar 

ook het korte tripje naar Leuven zijn daarvan mooie voorbeelden. De liefde voor goede 

koffiebars en mooie restaurants delen we zeker, jouw schoenenpassie misschien wat 

minder. Ik denk dat de snelheid en efficiëntie van onze besprekingen zeer hoog ligt, maar 

daarmee niet afdoend aan de kwaliteit. Als geen ander weet jij zaken kort en bondig 

samen te vatten. Jouw tactiek was altijd te roepen dat ik maar vroeg naar huis moest gaan, 

waardoor ik langer bleef... Ook verbleef ik in de eerste paar jaar een dag per week bij jou 

op de kamer, wat een goede basis legde.  

 

Mijn co-promotor, Dr. A. Hijdra. Beste Albert, wat een eer dat jij mijn copromotor bent en 

dat je ook na jouw pensioen altijd klaar stond om mee te denken en filosoferen over de 

projecten en resultaten. Mooie herinneringen hebben we ook aan het heerlijke en 

gezellige diner bij Willy en jou thuis.  

 

Graag wil ik de commissieleden, bestaande uit Prof. dr. J.G. van Dijk, Prof. dr. A.B.J. 

Groeneveld, Prof. dr. E. de Jonge, Prof. dr. R.J. de Haan, Prof. dr. J.J. Piek en Prof. dr. M. 

Vermeulen bedanken voor het beoordelen van het manuscript en de bereidheid zitting te 

nemen in de promotiecommissie. 
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Academisch Medisch Centrum 

Afdeling Intensive Care. Beste verpleegkundigen, naast de intensieve klinische zorg die 

jullie 24 uur per dag 7 dagen per week leveren aan de patiënt en naasten, staan jullie open 

voor nieuwe klinische studies, is jullie bijdrage daaraan onmisbaar en zijn jullie 

geïnteresseerd in de resultaten, chapeau! Beste Mary-Ann, bedankt voor je steun bij 

allerhande zaken (die ik ook nog eens vrijwel meteen gerealiseerd wilde hebben…)! Ook 

wil ik alle intensivisten, fellows en arts-assistenten bedanken voor hun bijdrage en 

gezelligheid. Dr. R. Tepaske. Beste Robert, gedurende een paar jaar waren we minstens 

één dag per week kamergenoten, bedankt voor je gastvrijheid! Dr. D.A. Dongelmans. 

Beste Dave, bedankt voor al je waardevolle adviezen (soms ongevraagd) en…het is een 

donkerrode auto geworden.  

Onderzoekers en studenten. Beste mede-onderzoekers: Robin Harmsen, Roosmarijn van 

Hooijdonk, Jan-Hendrik Leopold, Marleen Straat, Pieter-Roel Tuinman, Tineke Winters en 

Esther Witteveen van de groep “boven” en Hamid Aslami, Friso de Beer, Charlotte 

Beurskens, Gerie Glas, Geartsje Jongsma, Jessica Hegeman, Ilse Kuipers, Koen van der 

Sluijs, Anita Tuip, Lonneke van der Vught, Maryse Wiewel van de groep “beneden”, 

bedankt voor de samenwerking en heel veel succes! Lieuwe Bos, Sabrine Hemmes en Luuk 

Wieske, roommates van het afgelopen jaar. Bedankt voor de goede sfeer, hard werken en 

elkaar zoveel mogelijk helpen waar maar nodig is. Dat waren de heersende gedachten en 

leidde tot een hoge productiviteit! Gelukkig delen we ook hetzelfde gevoel voor humor! 

Heel veel succes in de komende jaren met het afmaken van jullie proefschriften, ik ben 

ervan overtuigd dat het prachtexemplaren zullen gaan worden.  

Beste Patty Doesborg, Daan van Poppelen, Laure Robillard en Pim Thewissen, jullie 

projecten hebben allemaal geleid tot een mooi verslag, bij twee van jullie tot een reeds 

gepubliceerd artikel en bij één van jullie tot een te publiceren artikel. Bedankt voor jullie 

inzet en succes voor de toekomst! Patty, jij bent nog bezig met een mooi internationaal 

onderzoeksproject op de Intensive Care, zet ‘m op! 

P. Middelhoek en M. Mechielsen. Beste Pauline en Margreet, bedankt voor jullie inzet als 

onderzoeksverpleegkundigen. Dr. F. Paulus en A.L.I.P. van der Veen. Lieve Frederique en 

Annelou, dames, bedankt voor jullie professionele steun tijdens de verschillende studies, 

maar natuurlijk ook voor de tips van leuke websites, zwangerschapsweetjes, etc.   

Dr. J.M. Binnekade. Beste Jan, naast medeauteur van meerdere manuscripten ook 

statistisch gezien een significante steun en toeverlaat! Bedankt voor je geduld als ik toch 

weer iets had bedacht…!  

Neurologen en arts-assistenten Neurologie. Zeer bedankt voor jullie inzet voor de PROPAC 

II- en STER-studie!  

Afdeling Klinische Neurofysiologie. Beste laboranten, bedankt voor het laatste stukje 

klinische neurofysiologie van mijn opleiding tot neuroloog en jullie inzet bij de 
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verschillende onderzoeksprojecten. Dwar, ik kan mij niet voorstellen dat jij er niet bij bent 

om samen met ons het glas te heffen en te toosten op het resultaat. We zullen toosten op 

jou. Dr. J.H.T.M. Koelman. Beste Hans, bedankt voor je bijdrage aan de verschillende 

hoofdstukken. Hopelijk kunnen we in de toekomst meer projecten ten uitvoer gaan 

brengen. Dr. A.F. van Rootselaar. Beste Fleur, bedankt voor de fijne samenwerking tot nu 

toe, we gaan er gewoon mee door! 

 

Graag wil ik alle deelnemende ziekenhuizen met iedereen van de Intensive Care 

afdelingen, afdelingen Neurologie en Klinische Neurofysiologie en klinisch chemisch 

laboratoria bedanken voor hun inzet tijdens de PROPACII-studie, zonder jullie geen 

voltooiing van dit project (Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden; Onze Lieve 

Vrouwe Gasthuis, Amsterdam; Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar; Rijnstate Ziekenhuis, 

Arnhem; Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein; Kennemer Gasthuis, Haarlem; Spaarne 

Ziekenhuis, Hoofddorp; Reinier de Graaf Groep, Delft; Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, 

Amsterdam; Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen). Met ook speciale dank 

aan de volgende mensen: Drs. S.S. den Boer, Dr. B.M. van Geel, Carolien Haazer, Matty 

Koopmans, Lenny Kranstauber-van Wijngaarden, Dr. I.A. Meynaar, Monique Raaijmakers, 

Saskia Rijkenberg, Vanessa Sai-a-Tjin, Dr. O.J.M. Vogels, Kim Vooys-Bakker, Drs. M.C. de 

Vries, Christine M. Wallenborg, Dr. M. Weisfelt.   

 

Dr. M.A. Kuiper. Beste Michael, onze samenwerking begon met het enquêteproject, 

bedankt voor je bijdrage aan de verschillende hoofdstukken.  

Dr. E.G.J. Zandbergen. Beste Eveline, wat een eer om in jouw voetsporen te hebben 

mogen treden en de PROPAC II te hebben mogen doen. Wie weet wat de toekomst voor 

gezamenlijke projecten brengt! 

 

Afdeling Neurologie en Klinische Neurofysiologie, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. 

Dr. S.C. Tromp, Dr. L.L. Teunissen, Dr. H.S. Biemond. Beste Selma, Laurien en Hazra, 

bedankt voor de warme samenwerking met jullie, wordt vervolgd…  

 

Alle andere medeauteurs wil ik hier ook bedanken voor hun enthousiasme en voor het 

meeschrijven en -denken aan de verschillende manuscripten: Frank H. Bosch, Björn M. van 

Geel, Alexander W. den Hartog, Jaap G. Imanse, Elly L. van der Kooi, Bas M. Kors, D. Martin 

Laman, Anne-Cornélie J.M. de Pont, Ivo N. van Schaik, Marcus J. Schultz, Marina A.J. 

Tijssen, Arnoud C. Toornvliet, Bart W. Verbaan, Marcel M. Verbeek, Durk F. Zandstra. 
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Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 

Afdeling Neurologie. Een groot deel van de periode waarin ik mij bezig hield met het 

proefschrift, was ik tevens werkzaam op de afdeling Neurologie van het Sint Lucas 

Andreas Ziekenhuis, inmiddels samengegaan met de afdeling Neurologie van het Zaans 

Medisch Centrum.  

Mijn opleiders neurologie Dr. J.A.L. Vanneste en Prof. dr. H.C. Weinstein.  

Beste Jan, ik herinner mij nog goed dat je mij op een woensdagavond opbelde en mij 

vroeg om bij jou in opleiding te komen, ik kon niet meer slapen van vreugde! In de jaren 

die daarop volgden bracht jij naast de grote kennis van de neurologie ook als Bourgondiër 

en kunstliefhebber kennis over. Het Palaver op vrijdagmiddag, het diner bij La Sirène, het 

Amstel Hotel, de lunch in Leeuwarden. Je weet hoe zeer ik het waardeer dat je er vandaag 

bij bent.  

Beste Henry, opleider in het laatste gedeelte van mijn specialisatie. Bedankt voor de 

leerzame jaren! Ik vertelde je tijdens een afdelingsuitje dat ik in het AMC 

promotieonderzoek ging doen en ook dat dat betekende dat ik daar één dag in de week 

fysiek aanwezig wilde zijn, wat mijn opleiding zou verlengen. En het werd geregeld! Ook jij 

ging naar het AAN-congres in Seattle. Je vond het maar niets dat ik ergens in een hostel 

zat, naast een groot verkoopterrein van tweedehands auto’s, en wilde mij na een 

groepsdiner absoluut veilig thuisbrengen. 

Dr. D.M. Laman en Dr. A.A.J. Hilgevoord. Beste Martin, je bent vanaf het begin af aan altijd 

enthousiast geweest over het onderwerp van dit proefschrift en met dezelfde energie heb 

je ook meegedaan. Beste Ton, wij zijn nog niet klaar!  

Overige (oud-)stafleden: Dr. R.M. van den Berg-Vos, Dr. W.M.J. Bosboom, Dr. J.L.M. van 

Hellenberg-Hubar, Dr. J.P.M. Hillegers, Drs. A. Koppenaal, Dr. W.H.J.P. Linssen, Drs. B.C. ter 

Meulen, Drs. E.J. Wouda, Dr. A.M.M. Vlaar. Bedankt voor de opleiding en jullie 

belangstelling voor dit project.  

Mijn voormalige collega-arts-assistenten: Barbera, Irene, Elles, Judith, Roeland, Ekkehart, 

Narender, Jons, Raymond, Mascha, Fransje, Joost, Bertjan, Melanie, Teun, Karien, Frank, 

Myrthe, Sander, Linda, Tanja, Suzanne, Jorunn, Jooske, Caspar en Hella. Borrels, 

kerstshoppen in Londen, Loosdrecht, Babinski’s, Biemondcongressen, congres in Lissabon, 

etc., etc., etc. Wat hebben we mooie tijden beleefd en wat is het altijd weer gezellig om 

elkaar te zien! 

Afdeling Klinische Neurofysiologie. Lieve laboranten, bedankt voor het gezellige en 

leerzame jaar bij jullie!        

Secretariaat Neurologie. Wilma en Dudu, bedankt voor jullie steun en altijd warme 

belangstelling.   

Polikliniek Neurologie, Afdeling Neurologie B8, Afdeling Spoedeisende Hulp, Afdeling 

Radiologie. Zorg voor de patiënt is teamwork, bedankt!  
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Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

Afdeling Neurologie. Beste neurologen, Dr. J.L.W. Bosboom, Drs. J. Imanse, Dr. N.F. Kalkers, 

Dr. V.I.H. Kwa, Prof. Dr. P. Portegies, Drs. G. Tiessens, Dr. J. Visser, beste arts-assistenten, 

medewerkers polikliniek Neurologie, medewerkers secretariaat Neurologie, 

verpleegkundigen en andere medewerkers van C7, laboranten en andere medewerkers 

van de afdeling Klinische Neurofysiologie: Bedankt voor het warme welkom en de goede, 

open sfeer!  

 

Lieve vrienden en vriendinnen, bedankt voor het vertrouwen en de vriendschap, elkaar 

steunen en altijd proberen om samen de mooie en verdrietige momenten te delen. Het is 

mij zeer dierbaar.  

 

Mijn paranimfen Vanessa van der Linde en Melanie Bos. Lieve Vanessa, we kennen elkaar 

al sinds de middelbare schooltijd, maar vriendinnen werden we eigenlijk pas in de 

studententijd. Liefde voor muziek en gezelligheid waren ingrediënten voor menig avondje 

uit en door jouw connecties binnen de totaal andere wereld van online media kwam ik 

ook nog eens ergens op een VIP-guestlist te staan! Jij was ook één van mijn getuigen bij 

ons geregistreerde partnerschap. Bijzonder dat je nu ook mijn paranimf bent. Heerlijke 

etentjes en mooie films hebben we achter de rug en er zullen nog vele volgen!  

Lieve Melanie, oftewel Bos, samen hebben we de opleiding gedaan, samen hebben we 

jouw huis/huizen gespot. In 2007 heb ik dankbaar gebruik gemaakt van jouw gastvrijheid 

en een periode bij jou op de Admiraal de Ruijterweg gewoond. Inmiddels werk je in 

Leeuwarden, maar blijven we regelmatig een gaatje in de agenda vinden om wat af te 

spreken. Dan dineren we heerlijk (en neem jij weer een überhippe jurk voor Lena mee!). 

Wat fijn dat je vandaag mijn paranimf bent!        

 

Maria Mestrom & Jaap Wemerman en Herman van den Munckhof & Joep Madern. Lieve 

schoonouders, fijn dat jullie mij zo’n warm welkom in de familie hebben gegeven met al 

vele mooie herinneringen van momenten samen.  

 

Familie van den Munckhof-Elbertse, Lieve Caroline, Michel, Govert en Justus, vanaf de 

eerste ontmoeting bij een toneelstuk in het Fijnhout Theater hebben we al vele 

momenten samen gedeeld en dat is mij zeer dierbaar.  

 

Familie Bouwes. Mirella, Maarten en Tobias. Lief broertje, wat hebben we eigenlijk veel 

samen gedaan, van eindexamen doen tot vakanties naar Parijs en Istanbul. En dat samen 

vakantie vieren is na die tijd niet verdwenen. Leuk om binnenkort weer eens met zijn allen 
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naar een mooie kindvriendelijke bestemming te gaan! En ik vond het een eer om getuige 

te zijn geweest op jullie mooie bruiloft! 

 

Mijn lieve ouders, Cor en Nel Bouwes, allereerst bedankt voor de fijne jeugd die ik heb 

gehad, de basis van het leven. Motiveren, stimuleren, maar ook af en toe op de rem 

trappen. Veel zorgen hadden jullie tijdens de Interrail-reizen samen met Sietske, twee 

blonde jonge meiden met de backpack door heel Europa, maar ik mocht! Na vakanties 

met z’n vieren, binnenkort met zijn achten, ik ben benieuwd! Heel erg bedankt voor jullie 

oprechte interesse in mijn onderzoek. En minstens zo bedankt voor jullie steun rondom de 

verhuizing, en voor de ingelaste extra opa-en-oma-dagen van de laatste tijd! Ik hoop dat 

we nog vele jaren kunnen vullen met mooie momenten.   

 

Mijn twee lieverds, Pepijn en Lena. Lieve Lena, onze prachtige dochter, jij kan je later 

natuurlijk helemaal niets herinneren van de proefschrifttijden van je ouders, zeker het 

laatste half jaar kwam je elke keer als de laptop werd gepakt hoopvol aanrennen met als 

doel een filmpje van Bollo (de Beer) of Minnie (Mouse) te mogen bekijken en regelmatig 

ben ik daarvoor gezwicht. Je bent een grote lieverd, vol van enthousiasme om dingen te 

ondernemen, het kan niet gek genoeg! Lieve Pepijn, de laatste woorden zijn voor jou, heel 

erg bedankt voor wie je bent, en dat je er bent. Het enthousiasme en de liefde die we 

delen vormen een stabiele en mooie basis. “We gaan ervoor”, zeiden we tegen elkaar. En 

dat doen we. Iedere dag!  

 

 




