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Dankwoord 

Het schrijven van dit proefschrift beschouw ik als mijn 8e marathon. Wat betreft tijds
duur en inspanning komt het ongeveer overeen met de 7 die eraan vooraf gingen 
bijelkaar. Een marathon lopen is echter een veel solistischer bezigheid ofschoon het 
aanreiken van vocht door vrijwilligers onontbeerlijk is. Voor dit proefschrift was veel 
meer hulp noodzakelijk waarvoor ik veel dank ben verschuldigd. 
Allereerst natuurlijk mijn promotor. Guido, toen ik voor het eerst met mijn ideeën bij 
jou kwam was het niet mijn bedoeling om te promoveren. Had ik jou beter gekend 
dan had ik geweten dat het één het ander zou impliceren. Toch bedankt voor je 
steeds weer inspirerende woorden en de onmiddellijke actie op verzoeken van mij 
betreffende correcties of anderszins. 
Nog meer dank ben ik aan mijn beide co-promotores verschuldigd. Zonder de 
onverwijlde inzet van René zou ik nooit aan de noodzakelijke ademtesten zijn geko
men. Verder leidde jij me door de wereld van de Helicobacter opdat ik niet op dwaal
sporen belandde. Het meest wil ik je bedanken voor de scherpe analyse en correc
ties van de stukken, zonder welke er nu geen leesbaar proefschrift geweest zou zijn. 
Durk, jij hebt me geleerd wat intensive care geneeskunde inhoudt. Door jou onge
ëvenaarde literatuur kennis heb jij me niet alleen door de IC-literatuur geloodst maar 
aan mij vooral de stress ulcus literatuur inzichtelijk gemaakt. Dit deed je op een dus
danige manier dat de brei van artikelen zich stroomlijnde tot een fraai gevormde 
visie op wat intensive care geneeskunde moet zijn. Stress ulcus profylaxe is daar
mee niet te reduceren tot het voorschrijven van medicament Z of S. Dat ik nu zon
der jou kennis dichtbij de IC geneeskunde moet uitoefenen is de grootste proeve 
van bekwaamheid. Durk, nogmaals bedankt. 
Naast de ondersteuning door promotor en co-promotores is de praktische onder
steuning van velen onontbeerlijk geweest. Alle verpleegkundigen van de IC van het 
OLVG en in het bijzonder Joanne bedankt voor jullie inzet en voor de prettige 
samenwerking gedurende de vele (nachtelijke) uren. Tevens bedank ik Heleen, Rob 
en Hans voor hun hulp gedurende de onderzoeksperiode. Ook jullie zijn ieder op 
jullie eigen wijze een belangrijke steun geweest. Daarnaast wil ik ondersteunende 
disciplines bedanken voor hun belangeloze inzet: alle apothekers, Marco Treskes, 
Arie van der Ende, Frans Hoek en Peter Rietra. Vele anderen die bij het proefschrift 
betrokken zijn geweest kunnen helaas niet met naam genoemd worden maar wor
den evenzeer bedankt. 
De meeste dank gaat echter uit naar mijn ouders, die mij het doorzettingsvermogen 
en de gelegenheid hebben gegeven te studeren en dit moment te bereiken. 
Lieve Jolanda, het was voor jou misschien nog wel zwaarder dan voor mij, vooral 
de laatste maanden met alle andere veranderingen erbij. Desondanks was er je 
onvoorwaardelijke steun die ik nooit zal vergeten. Dank je wel. Net als bij voor
gaande marathons ben ik ook nu weer blij je bij de finish te zien maar ben ik pas 
echt voldaan straks thuis bij jou en Sterre. 


