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Dankwoord

Wat voelt dit #jn!
Na het afronden van mijn opleiding anesthesiologie in Maastricht, vertrokken 
naar Noord-Holland en daar de basis gelegd voor dit proefschri". Nu is het af.
Dank aan iedereen die mij geholpen hee" dit voor elkaar te krijgen, want alleen 
was het me niet gelukt.

Natuurlijk zijn er enkele mensen die ik in het bijzonder wil bedanken: 

Mijn promotor, Prof. Dr. M.J. Schultz, beste Marcus. Jij nam me le!erlijk aan de 
hand om stap voor stap de wereld van wetenschap in te gaan. Stiekem  hoopte ik, 
na een avond ploeteren op een volgende versie, dat je nog geen tijd had gehad te 
reviseren. Maar meestal kwam ik bedrogen uit.  Op de meest wonderlijke uren( 
05:00 am!) kreeg ik weer een volledig rood gemarkeerde versie terug. Alleen al uit 
jou snelle revisies pu!e ik energie en motivatie om door te gaan. Ook de  avonden 
dat ik in mijn eentje zat te pipeteren in het lab, staan me nog bij. 3-FM te!erde 
maar verder was het lab verlaten. Met angstzweet luisterde ik of de portier me 
niet zou opsluiten. Uiteindelijk bleef weinig bruikbaar materiaal over. Wat was 
ik boos! Feilloos had je dat in de gaten en liet je me in mijn sop gaar koken. Dit 
hoort nou eenmaal bij wetenschap; vallen en opstaan om  vervolgens weer beter 
beslagen ten ijs te komen. Je hebt gelijk gekregen. Bedankt voor je stuwende 
kracht! 

Mijn co-promotor Dr. P.E. Spronk: beste Peter. 8 jaar geleden sprak je op een 
congres in de Zwitserse sneeuw. De inhoud van je praatje: ik heb werkelijk geen 
idee meer. Maar wat voor mij belangrijk was: de bevlogenheid waarmee je sprak 
over wetenschap. Jij was het die deze praktisch ingestelde anesthesioloog tot 
luisteren kreeg: petje af ! 
Je vertelde dat je  vaak met Michel( Kuiper) en Marcus( Schultz) brainstormde 
over gezondheidszorg, verbetering van kwaliteit, kostenreductie, besturen enz. 
Veelal praktische onderwerpen. Dat sprak me wel aan. Ik hoop dat nog vele 
brainstormsessies zullen volgen; verzadiging bestaat hier niet. 
Dank voor je vertrouwen!

Een woord van dank wil ik uitspreken aan de leescommissie: Prof. Dr. Groeneveld, 
Prof. Dr. Pickkers, Prof. Dr. Aarts, Prof. Dr. de Smet, Dr. Ju$ermans, Prof. Dr. 
Boermeester. Dank voor het vrij maken van uw tijd.

Een aantal mede-auteurs wil ik bedanken voor hun hulp bij het tot stand komen 
van dit manuscript: M. Smits, J.D.van Suijlen, L.S. Hofstra, M.A. Kuiper, J.C. 
Korevaar, P. Stassen,   S.S. Kamphuis, W. van de Hoek, J. Hanson,  M. Uddin 
Hasan, S. Alam,  P. Charunwa!hana, R.J. Maude, S.T Douthwaite, E. Bin Yunus, 
M. Mantha, M. Abul Faiz, N.J. White, N. P. Day, A.M. Dondorp, K. Plewes, A. 
Ghose, G.D.H. Turner, B. Cortjens, R.M. Determann, J. Foppen en C.W. Wieland.
Mijn dank is groot aan de medewerkers en patiënten uit de ziekenhuizen van 
Leeuwarden, Apeldoorn, Amsterdam, Blaricum en Emmen die hebben mee 
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geholpen deze studie tot een goed einde te brengen.  Een speciaal woord van dank 
voor Alke de Groot, Anita de Boer en Mirjam van Zeist. Regelmatig bestookte ik 
jullie met vragen. Steeds bleven jullie enthousiast en probeerden me verder te 
helpen. 
Catherine Bouman dank voor je hulp tijdens mijn  minder productieve tijd. Vast 
heb je gedacht: Wat moet dit worden? Toch hee" jou pushen maar zeker ook jou 
kennis van zaken er aan bij gedragen dat het boekje er nu is. 

Een speciaal woord van dank gaat naar Jan Binnekade. Jan, telkens verzamelde je 
weer energie om te luisteren naar die vermoeiende vragen. Dank voor je nuchtere 
kijk op mijn kinderlijke blijheid na een statistische berekening.

En dan, mijn paranimfen. Mariëlle, de basis van onze vriendschap werd jaren 
geleden in Maastricht gelegd. Vandaag gaan we eerst serieus aan de slag en dan….
alle remmen los. Dat is jou wel toevertrouwd. 
En Margret, ik ken je nu 3 jaar maar het voelt goed. Onze herkenbare gesprekken 
over het leven zijn heerlijk. 
Wat ben ik content met jullie! Op onze vriendschap!

Mijn lieve, nieuwe collega’s wil ik ook bedanken. Kwaliteit en de zorg voor de 
patiënt staat bij ons allemaal hoog in het vaandel. Toch geniet ik ook van de 
momenten van grappen in het ochtendoverleg. Ik hoop dat we dat met zijn allen 
nog lang weten vol te houden want samen moeten we de klus klaren. De weg van 
Blaricum naar Zaandam om 0700 am is een grote serenade met Giel Beelen op de 
achtergrond; dat zegt genoeg denk ik. Voor dat ik het vergeet: bedankt dat jullie 
mij de tijd gaven om de puntjes op de i te ze!en bij deze 12 hoofdstukken want 
zonder jullie Anne-Marie, Mariëlle, Jans, Christel, Margret, Houkje, Erika, Ilse, 
Cor, Marcel, Emmy, Michel, Martijn, Erik, Emiel en Rien was het me niet gelukt. 

Jeroen, Ilona, Claire, Paul, medewerkers van de anesthesie, OK, Recovery, IC, 
pre-operatieve poli en pijn-poli: dank voor het tonen van jullie interesse! 

Lieve schoonfamilie. Wat ben ik blij ook bij jullie te horen. De gesprekken aan de 
keukentafel zijn vaak pi!ig. Je moet van goede huize komen om mee te kunnen 
praten maar het lukt me steeds beter. Wie weet doe ik er vandaag mijn voordeel 
mee! Bedankt alvast. 

Al mijn lieve vrienden en in het bijzonder het Limoncello-clubje: De gesprekken 
tijdens onze etentjes; ik ervaar ze als een heerlijke afwisseling tussen de serieuze 
momenten door. Laten we nog lang zo doorgaan. 

Lieve Marion. Samen met Carl heb je geholpen de basis te leggen voor mijn werk 
in Maastricht. Dank je wel. 
Papa en mama, jullie hebben mij geleerd de “drive”  te vinden om hard te werken. 
Mama, sterke vrouw, van jou leer ik elke dag weer door te gaan. Papa,  jij bent er 
niet meer. Je was een man van weinig woorden. Ik mis je.  Je zou zeker weten trots 
zijn geweest!
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En dan: mijn lieve Eva, Joep en Lieve. Jullie zijn die extra dimensie. Als ik mezelf 
weer eens voorbij hobbel, brengen jullie me  met die open, eerlijke, sociale en 
creatieve kijk op het leven weer met beide voeten op de grond. Met vallen en 
opstaan komen we er allemaal. Trots op jullie, dat ben ik! 
Lieve Jelle. Wat ben ik blij dat je samen met mij in de soms woeste wateren bent 
blijven varen. Van alle bordjes die we in de lucht houden  mag er weer eentje 
neergezet worden. De tijd van consolidatie komt eraan. 
Het is een feit dat het pad dat ik bewandel een andere oorsprong en vorm 
hee" dan het jouwe, toch kruizen die paden elkaar vaak genoeg op weg naar 
die ene horizon!


