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Het meest gelezen, door sommigen beschouwd als het moeilijkste hoofdstuk, maar voor 
mij een dankbaar onderdeel om te schrijven dat het einde markeert van een lange maar 
mooie weg die een promotie heet! Door de directe en indirecte input van vele mensen is 
dit proefschrift tot stand gekomen en daarom richt ik mij aan jullie allen in dit hoofdstuk. 
Ik doe mijn best om zo zorgvuldig mogelijk te zijn, maar als ik iemand mocht vergeten: 
echt enorm bedankt!

Mijn promotoren en copromotoren. Piet, tijdens mijn coschappen chirurgie hadden we 
de oncologiebesprekingen en zag ik jou vooraan zitten. Ik dacht, een typisch waardig 
internist en oncoloog. Rustig, vriendelijk, gedegen doch slagvaardig. Vervolgens 2008, 
onze eerste echte kennismaking in jouw oude kamer boven op F6. Je bent gedurende 
mijn promotie een belangrijke en drijvende kracht geweest om voortgang te bewaken 
gedurende de soms moeizame momenten van (logistieke en politieke) tegenslagen. Ik 
heb daarin veel van je kunnen leren en elke keer als ik weer met een rekening kwam en 
een goed argument, was het weer geregeld. Vandaar dat ik je een waardige bijnaam 
gaf, “mijn suikeroom”. Geniet van je pensioen!

Evert, vanaf moment één in de IC-tuin, de praktische en gedreven instelling van 
begeleiding en onderzoek doen direct van je mogen aanschouwen. De “slagaderlijke 
bloeding” bij je vertrek krap een jaar na het begin van de promotie maakte een grote 
indruk op mij. Echter, je doortastendheid en soms onbegrijpelijke snelle inzicht in de 
materie hebben zelfs op afstand hun goede weerslag gehad in de artikelen! Onze 
bespreking in nota bene Barcelona is denk ik “de redding” geweest van niet alleen de 
COMET studie . Ik hoop in de toekomst je nog eens als opleider te mogen hebben en 
ik onthoud het, ik kan je gewoon stalken en hoofdletters in de onderwerp regel werken 
uitstekend. 

Mijn co-promotores Sophia. Een warm huis binnen de geriatrie waarbij ik makkelijk 
kon aankloppen voor een inhoudelijke of andere vraag. Je agenda is (soms) echt een 
ramp, maar dat is ook jou niet nieuw. De etentjes in je tuin waren een mooie afwisseling 
daar in Noord en ik wil je dan ook erg bedanken voor je hulp in zoveel dingen en niet 
in de laatste plaats, de naam van de COMET en…. het destijds “aanstellen” van de nu 
belangrijkste persoon in mijn leven!
Dr D, Marcel. Wat ben je een bijzondere vent, haha. Ik heb echt genoten van onze een-
op-eentjes, de rode wijn en de (ook) goede privé gesprekken to say the least! Je werk is 
echt goud zo niet diamant waard maar deadlines en afspraken zijn een ramp. Marcel, ik 
weet zeker dat ik je nog veel vaker ga zien! Thanks.

Natuurlijk wil ik de leden van de promotiecommissie bedanken voor het lezen en het 
beoordelen van het proefschrift: professor Vroom, professor Boermeester, professor 
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Pickkers, professor Korsten, professor Kalkman, professor Kievit en gast opponent dr. 
Bosch. 

Anja Brunsveld-Reinders, partner in crime! In eerste instantie de COMET coördinator van 
het LUMC en stiekem onderweg naar Verweggistan in Singapore via een mailgesprek 
al voorspeld dat we meer zouden gaan samenwerken . Samen hebben we snel, veel 
maar vooral op een zeer prettige manier dingen voor elkaar gekregen. De dagen in 
de verschillende ziekenhuizen met statussen waren een peulenschil vanwege de leuke 
gesprekken. Our partnership won’t end here!

Kris Reedquist. You have taught me to do basic science. Due to changing interests, I was 
unable to finish what I started and had to leave abruptly. The way of interpreting data 
and the basic ideas about cell biology do apply in medicine and even in this thesis! Your 
coffee cup with “the” phrase was inside my head numerous times and kept me going. 
Thanks for all the time that you have invested!

Zonder een aantal andere mensen, zowel medeauteurs maar ook als sparring partners, 
was het niet gemakkelijk geweest alle onderzoeken te volbrengen.
Dave Dongelmans, mits je er was en niet in Frankrijk… was je altijd beschikbaar om kort 
of langer te overleggen. Even snel een abstract aanpassen of een idee uitwerken voor 
een onderzoek was altijd mogelijk. Merci! 
Astrid Goossens, een zeer waardevolle samenwerking niet?! Ons onderzoek met al 
die verbaasde verpleegkundigen was een succes. De samenwerking daarna met het 
verkrijgen van subsidie zodat we Marjon konden aanstellen en de vele fijne en goede 
gesprekken waren meer dan waardevol. Do I need to say more??
Marjonneke (Borgert). Overduidelijk de beste kandidaat zeiden we tegen elkaar. En 
we hebben er niet naast gezeten. Je bent een dame met haar op de tanden en een fel 
rakkertje, maar wellicht lag dat soms ook aan mij, I know…  jouw promotie is nu ook 
eindelijk duidelijk en laat ze maar een poepie ruiken, je kan het!
Susanne Smorenburg. Na een jaar ging je weg en kreeg je een andere functie. In dat 
jaar hebben we samen wel veel voor elkaar gekregen in het AMC en daarbuiten. Ik wil je 
bedanken voor je belangrijke aandeel in de opstartfase van de COMET studie.  

Lilian Minne, was leuk he, die paar duizend abstracts… Was de leukste kerst ever! Jan 
Binnekade, dankjewel voor je hulp in de statistiek. “Als je het maar kan uitleggen, klopt 
het altijd”. Big B (Bernard Fikkers). Samen de studie gedaan in Nederland, in Sydney 
en daarbuiten interessante gesprekken over SIS. Succes nog even in Melbourne en 
dan 2015 niet?? Peter Tangkau, je was een drijvende kracht helemaal aan het begin 
van de COMET studie. Het was woelig vaarwater, maar het is gelukt! Chris Subbe, we 
met already in Copenhagen and you were the first to be truly interested in the COMET 
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which eventually ended up in our collaboration. Hope to see you in Miami this year! Rob 
Adams. Belangeloos je prachtige reanimatiedatabase “gedeeld” met mij. Zonder jouw 
info was menig database niet gevuld geraakt. 

Anderen die ik wil bedanken voor hun inbreng in de verschillende studies die mogelijk 
waren dankzij hun inzet: Kimm Henricks, Annette Haming, Anke Kuipers, Charlotte 
Fellinga, Jacquelline Lankema, Mark Muller, Miranda de Gans, Hanna van der Pol, Joyce 
Jansen (je schema was onontbeerlijk!), bedankt allen!

Alle mensen van de KPI die voor meer dan alleen de taartmomenten zorgden! Agnès van 
Putten (je zoon Cedric) en Paul de Maaijer, jullie waren in het bijzonder van onschatbare 
waarde voor de COMET studie. Benjamin, Renee, Kiki, Hester, Dirk, Paul en iedereen 
van de KPI voor de leuke en interessante momenten. Natuurlijk kunnen Fenne van der 
Vet, dankjewel voor de vele regeldingen en doorgeven van rekeningen en plannen van 
deze heugelijke dag. Natuurlijk niet te vergeten, Patty!!! (de Roo) voor je heerlijk nuchtere 
opmerkingen tijdens onze onderonsjes in de kantoortuin. Ik zal zeker nog meer kaarten 
meenemen voor je van over de gehele wereld.

F4-208, mijn voornaamste plekkie van de afgelopen jaren en daar ben ik veel prettige 
mensen (zo niet de belangrijkste, zie verder) tegengekomen. Soms was het er echt bere-
druk, dan was er nog de “FIT-shit“ en niet te vergeten die fantastische telefoon met een 
afspiegeling van de meest bijzondere (oudere) medemens met de zoveelste vraag na de 
zoveelste mailing. “Afdeling ouderengeneeskunde, u spreekt met dokter Ludikhuize van 
de back-office“ en dat werkte meestal met de nodige hilariteit! Kim, Marjolein, Suzanne, 
Marjon, Jose (in de ochtend vaak de eersten en hadden we even het rijk alleen), Liesbeth 
(geniet ervan, per sms is niet vergeten), Rita, Özgül, Julliete, Alice, Marlien, Biance, 
Annemieke, Nancy, Sofie, Annemarieke, Elly, Janet en alle anderen. Bedankt voor de 
leuke tijden op de kamer en de ongezonde snaaipartijen!

De Dijk en Duin Avond-Weekend-Nacht hoofden inclusief de psychiaters en niet te 
vergeten Elly van Zijl. Bedankt voor de leuke en leerzame momenten tijdens de 24 uur 
diensten. Wat ik bij Dijk en Duin heb meegemaakt heeft ertoe geleid dat ik de acute 
geneeskunde in wilde gaan. De psychiatrie was alleen net niet helemaal passend, cluster 
B… Als ik weer eens met een bulk invoerwerk of wat ook kwam, bedankt voor het 
opsparen van “de klusjes”!

Dan komen alle mensen van de COMET studie. Waar moet je beginnen, want letterlijk 
zijn het honderden mensen. Alle artsen, verpleegkundigen van de verpleegafdelingen, 
van de IC’s, beleidsmakers en managers die zich hebben ingezet voor de COMET studie. 
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Dit terwijl er geen subsidie was en dus iedereen zich belangeloos heeft ingezet voor de 
implementatie en dataverzameling. Echt enorm bedankt!! 
De contactpersonen van de COMET ziekenhuizen die ik in de jaren veelal persoonlijk 
heb mogen ontmoeten, waanzinnig werk gedaan en vooral heel accuraat. Het was 
niet altijd makkelijk en ook de verhalen over de implementatie en de oplossingen die 
jullie verzonnen waren niet alleen leuk om te horen. Een aantal wil ik graag persoonlijk 
noemen. Daan Sep, SIS enthousiasteling van het eerste uur. Leuk om geregeld met je 
van gedachten te wisselen en dat je je hebt ingezet (Met Kim Vooys!) voor het SIS in het 
MCA. De vulkaanuitbarsting en de dagen erna in Pittsburgh waren het wel waard! Hans 
Rommes uit het Gelre. Je was de eerste die me bij Cordaen in Utrecht op de schouder 
tikte “we doen mee hoor Jeroen”. Daarna je weinig meer gezien omdat je het stokje 
overdroeg, maar het is me bijgebleven! Bas Kors uit het KG. Naast elkaar zittend op 
diezelfde avond zei je iets in de trant van “dit gaat een grote invloed hebben op je leven”. 
In zekere zin heeft dat het zeker ook gehad Bas, maar vooral positief! Judith en Wietze 
uit Twente. Twee keer “helemaal” naar jullie toegekomen. Wat een treinrit! Het heen en 
weer gemail en gebel met de informatici om alles rond te krijgen en uiteindelijk is de 
COMET studie vlot getrokken. Ik hoop dat de resultaten jullie nu meer kunnen helpen 
dan alleen een belangrijke publicatie! Maaike Meertens uit het SLAZ. Je zat er werkelijk 
bovenop en de paar keer dat ik op bezoek was om te helpen met dataverzameling was 
dat overduidelijk! De studie heeft wellicht niet helemaal de gewenste resultaten laten zien, 
maar dat is ook een resultaat hoop ik?! In ieder geval vereerd dat je me laatst aandroeg 
voor het symposium, merci! Alle andere mensen die ik niet persoonlijk hier heb bedankt, 
kom de 14e maart en neem een drankje!
Voorts nog een aantal mensen die ik wil bedanken van de afdelingen in het AMC. De 
hoofdverpleegkundigen van de COMET afdelingen (Arjen Budding, Liesbeth Kaptein, 
Gwenda Veenboer en Peter Sluyter) die mee hebben geholpen met de implementatie 
en hun verpleegkundigen voor de verschillende andere onderzoeken beschikbaar 
hebben gesteld. De hoofden (destijds) van de interne geneeskunde en chirurgie (Prof 
Levi en Prof Gouma) bedankt voor jullie instemming. Alle IC fellows, stafartsen en IC 
verpleegkundigen bedankt voor jullie inspanningen binnen het SIT! Mark de Jong, 
bedankt voor je soms ontnuchterende opmerkingen over meer dan de ICT.

De afdeling anesthesiologie in het AMC. Ten eerste mijn opleiders, professor Schlack 
en professor Hollmann. Ik ben erg tevreden dat ik mijn opleiding bij u kan volgen. 
Bedankt voor de tijd die ik heb mogen besteden aan het onderzoek gedurende de 
opleiding. Alle andere leden van de vakgroep anesthesie (stafleden, collega AIOS’en, 
anesthesiemedewerkers en verkoever verpleegkundigen) voor jullie hulp op welke manier 
dan ook. 
Vanuit het Zaans Medisch Centrum, mijn opleider aldaar, Marcel de Leeuw. Je gaf op 
dag 1 al aan dat er wel ruimte was om links en rechts nog wat extra’s te doen. Voor mij 
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is heel duidelijk en ik merk het al, dat ik het vak echt ga leren dit jaar. Elke anesthesie is 
er weer eentje en samen met alle andere stafleden en verpleegkundigen/medewerkers 
is het heel prettig werken en leren bij jullie! Paul en Yolien, lachen hoor zo samen op 
ons kamertje. Leuke gespreken over van alles en nog wat. Thanks voor de corrigerende 
“tikken” Yolien! Paul, we see each other on the road!

Lieve familie en vrienden. Om te beginnen natuurlijk mijn ouders. “Ouwe” en moeders, 
negen jaren collegegeld…. Wat hadden jullie daar nog meer van kunnen doen? Ik weet 
dat jullie ook hartstikke blij en trots zijn met wat ik behaald heb en ik ben blij jullie als 
ouders te hebben en hoe ongelofelijk supportive jullie zijn geweest in al die jaren en in 
alle facetten! Juutje en Jarno. Ik ben heel blij dat we in september een feestje gaan vieren 
en ben super trots op je zus, ook doktertje in de toekomst en Jarno als medecompagnon 
in het vakgebied waar het er echt om gaat!
Emmily, Frank en miss Raz. Regelmatig beslommeringen, moeilijkheden en nog meer 
kunnen delen en het is fijn dat we zoveel begrip hebben voor elkaars situatie. Frequent 
flyer passen zitten in de knip, maar niet te ver gaan he… We bellehhhh, haha.
Oma, ook hier kunt u bij zijn! Stokoud maar nog kraakhelder! We slepen u gewoon die 
kerk in en uit en opa is er vast ook ergens weer bij!
Alle andere mensen in mijn nabijheid, Aal, Louis, Thea, Tobias, Liza, André, Petra, Lia, 
Rob, alle ooms, tantes, nichtjes en neefjes; vast vaak onbegrijpelijk wat ik uitvoer maar ik 
hoop dat jullie na het lekenpraatje alles weten!

Mijn lieve Anna Antiena Kemman en inmiddels mevrouw Ludikhuize! Een promotie doen 
is een life-event, nooit geweten dat het zo’n life-event zou zijn. De discussie van mijn 
eerste stuk schreef ik in jouw samenzijn in een goed uurtje. Het is allemaal niet zonder 
slag of stoot gegaan, maar wat hebben we het echt super heerlijk en wat zijn we aan 
elkaar gewaagd. Ons eigen huis, trouwen, de meest mooie vakanties. Thegreat country 
down-under was echt onvergetelijk en onbeschrijvelijk! Promoveren doe je zeker samen, 
daar ben ik van overtuigd. De liefde en rust die je me gaf en ook geeft (ook om soms 
heel hard te kunnen werken) zijn niet vergeten. Mijn liefste Annabella, we gaan ervan 
genieten, ons leven in al haar facetten!
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