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Dankwoord 

Dit proefschrift is te danken aan velen. Allereerst ben ik de patiënten zeer 
erkentelijk voor hun medewerking aan dit onderzoek. Gesprekken met patiën
ten die afzagen van deelname hebben mij een dieper inzicht gegeven in de pro
blematiek. 

Veel artsen en verpleegkundigen in ons ziekenhuis hebben hun kostbare tijd 
gegeven en op zeer waardevolle wijze bijgedragen aan dit onderzoek. 

De hoogleraren van de afdelingen cardiologie (prof. dr. H. Lie), chirurgie 
(prof. dr. H. Obertop en prof. dr. DJ. Gouma), inwendige geneeskunde (prof. dr. 
E. Briët), neurologie (prof. Dr. M. Vermeulen) en neuro-chirurgie (prof. Dr. D.A. 
Bosch) hebben steeds royaal entree geboden tot de kliniek. Zonder hun mede
werking was het onderzoek niet mogelijk geweest. 

Bij het opzetten van de Basic Life Support trainingen voor het ziekenhuis en 
later met dit onderzoek heb ik veel steun en bereidwilligheid ondervonden van 
de managers verpleegkundig aandachtsgebied en de hoofdverpleegkundigen. 

De Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum, in het bijzonder 
Professor N.A.M. Urbanus, heeft het belang van wetenschappelijk onderzoek 
in de verpleging vroegtijdig erkend. Daarmee heeft ons ziekenhuis een unieke 
positie verworven. Ik voel mij dan ook zeer bevoorrecht om als een van de eer
sten de opleiding Klinische Epidemiologie voor verpleegkundigen (KEW) te 
hebben mogen volgen, een promotietraject te kunnen voltooien en daarvoor 
subsidie te mogen ontvangen. Mijn dank voor dit alles is groot. 

De verschillende besturen van de divisie Operatie Centrum hebben door de 
jaren heen belangrijke voorwaarden geschapen waaronder ik mijzelf kon ont
wikkelen. Zeer erkentelijk ben ik het huidige divisiebestuur onder leiding van 
Professor Trouwborst en de heer Stam voor de ruimhartige voortzetting van 
deze condities. 
De afdeling anesthesie-verpleging, onder de toenmalige leiding van mevrouw 

E. Kleijn, heeft mij in de beginjaren onderdak gegeven en formatieve ruimte 
vrijgemaakt om de K E W opleiding te kunnen volgen. Ik ben hier dankbaar 
voor. 

Het is voor mij een bijzonder voorrecht geweest om te mogen promoveren 
onder wijze mensen met bekende namen. Veel dank ben ik verschuldigd aan de 
voortrekker van Evidence Based Care in Nederland. Hooggeleerde de Haan, 
beste Rob, je hebt je bijzonder sterk gemaakt voor mijn epidemiologische scho
ling. Mijn gedachten over het verpleegkundig onderzoek zijn in belangrijke 
mate door jou gevormd. Zeer dankbaar ben ik voor je steun tijdens het promo
tietraject. Je talenten als promotor, opleider, schrijver en harde werker 

Dankwoord 



hebben ons onderzoek, de publicaties en dit proefschrift mede tot een succes 
gemaakt. Jouw uitnodiging om op de Afdeling Klinische Epidemiologie en 
Biostatistiek te komen werken is een groot voorrecht en ik hoop de verwacht
ingen waar te kunnen maken. Hooggeleerde Krol, beste Leendert, in verschil
lende hoedanigheden en onder verschillende omstandigheden heb je mij 
enthousiast ondersteund en je garant gesteld voor het welslagen van het 
onderzoek. Ik ben je bijzonder dankbaar voor dit vertrouwen en jouw erken
ning dat dit onderzoeksgebied niet makkelijk is en tijd nodig heeft. 

Mijn co-promotor is buitengewoon belangrijk voor mij geweest. 
Weledelzeergeleerde Koster, beste Ru, jij haalde mij voor drie jaar in huis, 
inmiddels zijn het er tien geworden. Dit is zonder twijfel aan jou te danken. 
Jij bezit de eigenschap om mensen veel ruimte te geven voor eigen inbreng, 
stijl en tevens verantwoordelijkheid en groeimogelijkheden te gunnen. Ik heb 
veel van je geleerd en heel veel aan je te danken. Onze vriendschap stel ik zeer 
op prijs en ik hoop nog lang met je te mogen samenwerken. 

Twee hoogleraren wil ik danken voor hun hulp en kennis. Hooggeleerde de 
Haes, beste Hanneke, verpleegkundigen moeten geen eigen methodologie ont
wikkelen, dankbaar heb ik gebruik mogen maken van je methodologische 
kennis en ervaring met Kwaliteit van Leven. Jouw nadruk op betrokkenheid 
en goede betrekkingen verdient navolging. Hooggeleerde Bossuyt, beste 
Patrick, ik heb grote bewondering voor je snelle en overstijgende wijze van 
denken. Dit heeft vaak geholpen bij ons onderzoek. 

Hulp heb ik ook gekregen van dr. ir. Oosting, beste Hans, je bent in staat op 
uitstekende en humoristische wijze het vak Biostatistiek uit te leggen. Ik heb 
veel van je geleerd. 

Mevrouw Dini Kok-Noorman wil ik bijzonder danken voor haar redactionele 
adviezen over vorm, stijl en eenvoud van wetenschappelijk werk. Het belang 
daarvan wordt weleens onderschat. 

Ik wil een twee uitzonderlijke personen bedanken. Beste Alexander, wij heb
ben samen er heel veel kilometers, uren en gesprekken opzitten. Je hebt een 
gouden hart. Beste Andre, ik ben je heel dankbaar voor je aandacht en tijd 
voor de grafische vormgeving van dit proefschrift. 

In de afgelopen jaren is het niet alleen bij wetenschap gebleven. De 
Reanimatiecommissie in het AMC maakt zich sterk om naast kennis over 
reanimatie vooral ook vaardigheid in Advanced Life Support te bevorderen. 
Reanimeren doe je toch voor een belangrijk deel met je handen. De Commissie 
organiseert dan ook trainingen voor artsen en verpleegkundigen in het reani-
matieteam. De samenwerking met Angela Lampe, Margret Blankendaal, Poll 
van der Wouw, Peter Brands, Joep Smit en Reinier Waalewijn was intens 
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en plezierig. Veel heb ik op jullie vertrouwd, we vullen elkaar uitstekend aan. 
Ik hoop onze van samenwerking nog lang voort te kunnen zetten. 

Er zijn een groot aantal mensen betrokken geweest bij het verzamelen van 
gegevens. Marga Kammeyer, Tineke Visscher, Jessica de Vocht, Hortence 
Bongaards, Machteld Bredman en Irith Koster, aan jullie persoonlijke inzet, 
tact en inventiviteit bij de dataverzameling heeft het onderzoek veel te dan
ken. Zeker zal ik de medewerking van Mireille Serlie en Nasser Harbiye niet 
vergeten, ook al omdat zij geïnteresseerd waren in de wetenschappelijke 
aspecten van de reanimatie. Twee studenten hebben hun wetenschappelijk 
project bijzonder succesvol afgesloten: Liane Oosterom en Birit Broekman. Ik 
dank jullie voor het vertrouwen in mijn begeleiding, jullie uitstekende pre
sentatie in Kopenhagen mag niet ongenoemd blijven. 

Veel collega's zijn een belangrijke steun voor mij geweest. Beste Jan 
Binnekade, er zijn maar weinigen zo als jij die zoveel uren en toewijding aan 
het verpleegkundig onderzoek besteden. Aan onze dagelijkse gesprekken heb 
ik veel gehad. Farid te Winkel, ik dank je voor je belangstelling en hulp
vaardigheid. Yolanda Nijssen en Robert Lindeboom, beste collega VIOI's, we 
zijn met zijn drieën begonnen en ik hoop dat wij elkaar niet uit het oog ver
liezen. Ook met Steijn Tersmette hoop ik contact te kunnen onderhouden. 

Wilma Schölte op Reimer, je belangstelling voor mijn welzijn en onze 
gesprekken onderweg naar morgen hebben mij veel goed gedaan. Hopelijk 
krijgen onze ideeën verder gestalte. 

Vanuit de ambulancewereld, de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van 
de NVHVV, de afdelingen Medische Psychologie en Klinische Epidemiologie 
en Biostatistiek, medewerkers van divisie H, de anesthesieverpleegkundigen 
en anaesthesiologen van het AMC heb ik steeds veel belangstelling gehad. Het 
is helaas niet mogelijk om hier iedereen te bedanken. Het thuisfront van fami
lie en vrienden vormde een prettige mogelijkheid om uit te leggen waar ik nu 
mee bezig was en hoe ver het onderzoek was gevorderd. 

Lieve Ans, dit is het moment waarop promovendi schuld bekennen en beter
schap beloven. Dit proefschrift is slechts mijn dagelijks werk geweest en hier
na volgt uiteraard ander werk waarvoor ik mij natuurgetrouw opnieuw zal 
inzetten. Ik ben je oneindig dankbaar voor de vrijheid om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan en je stimulans om grenzen weer te verleggen. Ik heb grote 
bewondering voor de wijze waarop jij jouw werk, je opleiding, ons gezin en de 
sociale omgeving weet te combineren. 

Lieve Daniël en David, mijn werk spreekt weinig tot de verbeelding. Met een 
vader als politieagent, brandweerman, boer, of piloot was dat makkelijker 
geweest. Ik ben heel dankbaar dat jullie desondanks trots op mij zijn. 
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