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Dankwoord 

Vier jaar promotieonderzoek zit erop. Al met al kan ik terugkijken op een bijzonder leerzame 
en prettige tijd. Dit is zonder meer te danken aan al die mensen die meedachten tijdens het 
opzetten en uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten, maar zeker ook aan de mensen die me 
steunden tijdens de dieptepunten en de hoogtepunten met me meevierden. Allen wil ik 
hiervoor bedanken en een aantal wil ik speciaal noemen. 

Ik had het voorrecht onderzoek te mogen doen onder de bezielende leiding van prof. dr. C.P. 
Stoutenbeek. Helaas heeft hij het afronden van dit proefschrift niet mee mogen maken. Zijn 
visie op de intensive care geneeskunde, de manier waarop haar kwaliteit gemeten en 
bevorderd kan worden en het belang van technieken uit de medische informatica/kunde 
daarbij waren de inspiratie voor het tot stand komen van dit proefschrift. Bovendien liet Chris 
me door zijn enthousiasme zien dat moeilijk te bewandelen paden goed begaanbaar worden 
als je maar in het einddoel gelooft. 

Mijn promotor prof. dr. A. Trouwborst ben ik zeer erkentelijk. Beste Ad, de lijnen waren al 
grotendeels uitgestippeld toen onze paden elkaar kruisten. Niettemin was je inzet in het latere 
stadium voor mij van grote waarde, daarvoor wil ik je hartelijk bedanken. Jij en Chris 
discusieerden veel over kwaliteitsbevordering van de IC en het gehele peri-operatieve zorg 
proces. Dat ik daar aan mee kon en kan werken, beschouw ik als een groot voorrecht. 

Mijn beide co-promotoren, prof.dr. G.J. Bonsel en dr. A.Abu-Hanna ben ik zeer veel dank 
verschuldigd. Beste Gouke, achteraf gezien ben jij een van de weinige constante factoren in 
mijn promotietijd geweest. Soms op de achtergrond, maar altijd beschikbaar als ik je nodig 
had. Van mijn keuze toendertijd om in verband met dit onderzoek van de KEB naar de KIK 
te gaan heb ik nooit spijt gehad, maar dat komt mede omdat ik altijd op jouw methodo
logische en statistische adviezen kon blijven rekenen. Nu jij in het AMC een verdieping naar 
boven verhuist, zal de samenwerking mogelijk minder intensief worden. Onze wegen zijn 
echter vaker uit elkaar gegaan om later weer samen te komen. Ik hoop dat dat ook nu weer 
zal gebeuren, want ik heb veel van je geleerd en weet dat ik nog veel meer van je kan leren. 
Beste Ameen, na het vertrek van Teun Timmers zorgde jij ervoor dat mijn onderzoek 
voldoende wetenschappelijk (medische) informatica gehalte behield. Zuchtend moetje soms 
gedacht hebben dat een medisch informatiekundige zeker geen informaticus is. Ik heb 
vreselijk veel van je geleerd. Voor wat het volgende betreft: 

3!x e mensen rond dit proefschrift 3 y <= Arabische zinnen (Leesbaar (x,y) A Geldig(x,y)) 

.S^li A L > Ol>J &*. tj-fil ,jl (..WU Al u^d .ASJUJIJ J^\J W^1 1 L>*JJ^ C W J^11 ^M -Ó^1 

Alle leden van de promotiecommissie en opponenten, prof. dr. ir. J.H. van Bemmel, prof. dr. 
O. Estévez Uscanga, prof. dr. M. Limburg, dr. K.M. Rowan, dr. G.J. Scheffer, prof. dr. ir. 
J.A.E. Spaan, prof. dr. P.F. de Vries Robbé, dr. J.H.M. Zwetsloot-Schonk, bedank ik voor de 
aandacht die zij aan mijn proefschrift hebben geschonken. Voor sommigen een extra woord: 
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Beste Martien, ik ben blij datje mijn werk hebt willen beoordelen en me de ruimte hebt 
gegeven mijn onderzoek binnen de KIK uit te voeren op de manier zoals ik dat graag wilde. 
Ik voel me bevoorrecht dat ik als UD bij de KIK kan blijven werken en hoop dat de 
vruchtbare samenwerking tussen KIK, IC en NICE verder kan worden benut. 
Dear Kathy, it was a great pleasure to work with you. Your work in the UK at ICNARC has 
always been a motivating example for me. Thank you for all your valuable advice. 
Beste Gert Jan, deze commissie was niet compleet geweest zonder een NICE-er. Ik ben blij 
datje het voorzitterschap van NICE op je genomen hebt na het overlijden van Chris. Hoewel 
we nog veel moeten doen ben ik er van overtuigd dat dit het begin is van een reeks 
waardevolle onderzoeksprojecten waarmee de IC geneeskunde vooruit gebracht kan worden. 
Beste Berti, ik wil je heel hartelijk danken voor het feit datje me destijds op dit project hebt 
binnengehaald en mij zowel tijdens de studie als gedurende deze promotietijd met zoveel 
enthousiasme en verrassende inzichten hebt begeleid. Door jouw vertrek uit het AMC zijn 
onze contacten minder intensief geworden. Maar met dit proefschrift heb ik hopelijk ook aan 
kunnen tonen onder de vleugels van mijn "scientific mother" weg te kunnen vliegen. Ik hoop 
dat we elkaar nog regelmatig binnen of buiten het kleine MI wereldje tegen zullen komen. 

Zoals ik in het voorwoord van dit proefschrift aangaf was de samenwerking met het NICE 
bestuur en de participanten essentieel voor het voltooien van dit proefschrift. Mijn hartelijke 
dank gaat uit naar Rob, Evert, Gert Jan, Hans en Erik maar ook naar alle datamanagers, 
dataverzamelaars en de nieuwe participanten. Ik hoop nog jaren met jullie samen te kunnen 
werken aan NICE. Ik wil speciaal Rob en Evert bedanken voor hun vele tijd en geduld als ik 
als niet-intensivist weer vol vragen zat. Zonder jullie was het niet gelukt. Rob, een betere 
secretaris van NICE om mee samen te werken had ik me niet kunnen wensen. De volgende 
NICE promotie zal op jouw naam komen, daarvan ben ik overtuigd. Ik hoop dat ik je dan net 
zo kan helpen als jij mij hebt geholpen. 

Verder gaat mijn dank uit naar alle collega's bij de afdeling Intensive Care en de Klinische 
Informatiekunde voor de prettige afgelopen vier jaren. 
In het bijzonder wil ik Mary-Anne bedanken voor alle klussen die ze me uit handen nam, de 
steun tijdens de mindere dagen en het consciëntieus doorsturen van de datasets. 
Eric (EZ), het maakte niet uit waar ik mee aan kwam, verspringende paginanummering, 
nieuwe datadefinities of toch maar een andere opzet van de rapportage, je maakte altijd tijd 
voor me. Daarom wil ik je ontzettend bedanken voor alles watje voor mij en NICE hebt 
gedaan en nog steeds doet. Oh ja, ik wil 1 ding niet van je horen: "surie". 
Hilco, oud-kamergenoot, bedankt voor de discusies en gezelligheid. Ik vertrouw erop datje 
eind dit jaar zelf in de Aula verschijnt. 
Ronald, we deelden meer dan een kamer, waaronder onze liefde voor zouthout thee. Voor al 
mijn technische probleempjes wist jij een oplossing of was je op zijn minst bereid die te 
zoeken. Onze vele gesprekken over het onderzoek of anderszins zorgden ervoor dat ik iedere 
dag met plezier naar het AMC kwam. Het zal niet meevallen, maar ik zal proberen de 
komende jaren net zo veel support aan jou te leveren als jij voor mij deed. Je bent geen 
gewone collega maar een echte vriend geworden. Daarom ben ik blij datje als paranimf naast 
me staat op 14 april. 

168 



Onder het mom collega's worden vrienden, zijn er ook vrienden die collega's worden. 
Marian, het was voor mij overduidelijk dat jij mijn andere paranimf moest zijn. Medische 
Informatiekunde zou niet half zo leuk zijn geweest om te (be)studeren als we dat niet samen 
hadden gedaan. Ik hoop dat we nog vele jaren samen plezier beleven aan ons werk maar 
zeker ook daarbuiten. 

Mijn ouders, schoonouders en broer wil ik bedanken voor alle goede zorgen, hulp (jullie 
weten dat huishouden niet mijn sterkste kant is), belangstelling en warmte. 
Lieve pap en mam, de vrijheid die ik kreeg om te studeren en de stimulans om nooit op te 
geven als je ergens aan begint, zijn van onschatbare waarde geweest om dit proefschrift te 
schrijven. Lieve Jeroen, dat je je zusje omtoverde in een kleuter die liever rekende dan met 
poppen speelde was misschien wel het begin van mijn wetenschappelijke carrière. 
Lieve pa en ma, bedankt voor het steeds weer corrigeren van zowel het engelstalige als het 
huishoudelijke werk. Het leek nooit een probleem te zijn om op onmogelijke tijdstippen vele 
pagina's tekst voor mij door te worstelen. 

Tenslotte mijn onmeetbare dank voor Theo. Lieve Theo, jij weet als geen ander dat dit 
promotieonderzoek soms meer van me vroeg dan goed was. Wat er ook gebeurde je bleef me 
altijd steunen en leefde mee met alles wat met NICE en mijn onderzoek te maken had. De 
vele uren die ik in de studeerkamer doorbracht, zouden vele malen minder aangenaam zijn 
geweest zonder jouw betrokkenheid, humor, relativerende houding en bordjes tomatensoep. 
Bedankt voor je vriendschap en liefde en datje er altijd voor me bent! 
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