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Dankwoord d 

Zoalss gebruikelijk eindigt ook dit proefschrift met een dankbetuiging. Vreemd genoeg 

wass dit niet zo eenvoudig als ik het me had voorgesteld. Het was moeilijk de woor-

denn te vinden voor de velen die me hebben bijgestaan. 

Natuurlijkk gaat allereerst mijn dank uit naar mijn co-promotor Dr R.W. Koster. Ru, 

ruimm 4 jaar geleden heb je me gevraagd me aan te sluiten bij het startende reanimatie-

onderzoek,, ARREST 4. Ik ben blij hierop te zijn ingegaan. Veel heb ik geleerd van je 

geduld,, nauwkeurigheid en analytisch vermogen en boven alles je schrijftalent. Je 

nimmerr aflatend optimisme, kritische blik en doorzettingsvermogen hebben ervoor 

gezorgdd dat dit project succesvol is afgerond. Ik ben je voor alles veel dank 

verschuldigd.. Ik hoop dat onze samenwerking zal blijven bestaan en ik de komende 

jarenn nog veel van je zal leren. 

Mij nn promotoren, en Prof. dr. A.A.M. Wilde en Prof dr. J.G.P. Tijssen wil ik danken 

voorr het gestelde vertrouwen. Bovendien wil ik Prof dr. J.G.P. Tijssen danken voor 

zijnn hulp bij de analyse van diverse artikelen en zijn directe betrokkenheid bij de 

ARRESTT 4 studie in de hoedanigheid van lid en voorzitter van de "steering commit-

tee""  en de "data safety and monitoring committee". 

Dr.. R. de Vos, dank voor de goede begeleiding. Je laagdrempelige hulp, de snelle, 

scherpee antwoorden via de e-mail hebben me goed geholpen bij het afronden van het 

proefschrift. . 

Dr.. M.G.W. Dijkgraaf, ik dank je voor je betrokkenheid, je objectiviteit en luisterend 

oorr en boven alles je visie met betrekking tot de kosteneffectiviteit analyse. 

Prof.. dr. L.L. Bossaert, Prof. dr. H.J.G.M. Crijns, Prof. dr. K.I. Lie, Prof. dr. J.J. 

Piekk en Prof. dr. M. Vermeulen dank ik voor de bereidheid zitting te nemen in de 

promotiecommissiee en het kritisch doornemen van het manuscript. 

Tinekee van de Burg-Visscher, als ARREST onderzoeksverpleegkundige ben je van 

onschatbareonschatbare waarde geweest voor dit onderzoek. Als nauwgezette en hardwerkende 

spinn in het web heb je ervoor gezorgd dat vele zaken vanzelf leken te gaan. Heel veel 

dankk voor je inzet en voor de gezellige tijd. 



Ditt proefschrift had niet geschreven kunnen worden zonder de inzet van de toenmalige 
studentenn als dataverzamelaars. Bij nacht en ontij trokken julli e de regio in om gege-
venss te verzamelen van reanimaties op de meest uiteenlopende locaties. Dat dit niet 
altijdd een makkelijke en dankbare taak was, mag duidelijk zijn. Hartelijk dank hier-
voor:: Birgit Peters, Biri t Broekman, Björn Sanou, Bouke Sterk, David Hugo 
Engelsvold,, Doortje Heemskerk, Fabian Kooij, Goda Choi, Guido Jansen, Jaqueline 
Tromp,, Jelle Post, Jenny Heering, Jolien Scholvinck, Joost van Oostrom, Judith 
Citroen,, Jurriaan Doets, Lars Klieverik, Liesbeth Visser, Maarten Moen, Marie 
Nijpels,, Marieke Lambers, Maurice Remmelink, Micha Erwteman (inderdaad Micha, 
jee hebt het record aantal reanimaties gerapporteerd!), Nadine Nadall, Olav Fehres, 
Sarahh Terol en Sophie de Vries. 

Björn,, Bouke, Fabian, Jelle, Joost, Jurriaan, Liesbeth en Maurice hebben het verza-
melenn van de reanimatiedata gecombineerd met een wetenschappelijke stage en dit 
mett veel succes. Deze stages hebben geleid tot diverse presentaties door julli e op 
nationalee en internationale congressen van Ermelo tot Sydney en, zoals uit dit proef-
schriftt blijkt, tot goede publicaties. Mijn waardering en dank hiervoor. 

Eenn bijzonder woord van dank gaat uit naar de patiënten, partners en familieleden. Zij 

warenn ondanks dat ze zich in een zeer moeilijke situatie bevonden, toch bereid mee te 2 03 

werkenn aan dit onderzoek. 

Dee centrale ambulance diensten (CPA) in Amsterdam en in Haarlem speelden een 
centralee rol in het onderzoek. Voor het melden van reanimaties aan de politie, brand-
weerr en het onderzoeksteam waren we geheel afhankelijk van jullie. All e centralisten 
enn medewerkers van beide CPA's wil ik danken voor de goede samenwerking, behulp-
zaamheidd en professionaliteit gedurende het onderzoek. 

Dee politie agenten van de regio's Kennemerland en Zaanstreek-Waterland wil ik 
bedankenn voor het deelnemen aan het onderzoek. Opmerkelijk was de getoonde inzet 
enn professionaliteit tijdens de reanimaties. De samenwerking met het onderzoeksteam 
verliepp erg prettig. Gijs de Kruijf f (Politie Kennemerland) en Willem van Laar 
(Politiee Zaanstreek-Waterland) wil ik speciaal bedanken voor de inzet in het coördine-
renn van het project binnen de politieorganisatie. 



Mij nn dank gaat uit naar de brandweer Amsterdam en Amstelveen voor de enthousiaste 

participatiee in het onderzoek en de bezielde inzet bij de reanimaties. Specifiek uitruk-

kenn voor reanimatie was een nieuwe activiteit voor de brandweer welke met veel 

gedrevenheidd is opgepakt. In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan Bald 

Sikkingg en Mare Treling voor het mogelijk maken van de deelname aan het onderzoek. 

Hett ambulancepersoneel van de ambulancediensten in de regio Amsterdam, 

Zaanstreek-Waterland,, Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelveen wil ik danken 

voorr hun participatie. Bijzonder was de professionaliteit en flexibiliteit in de samen-

werkingg met zowel brandweer als politie. 

Dee trainingen in het gebruik van de AED zijn gegeven door Medi-Select onder de 

leidingg van de heren Peppino Roest en Loek Ruyter. De professionele aanpak van de 

AED-trainingg door de trainers heeft ons zeer veel werk uit handen genomen. Bedankt 

voorr de goede samenwerking. 

Speciall  thanks to Paula, Bob, Fred, Dave, Rob and all others from Medtronic 

Physio-Controll  for their support and the inspiring and stimulating telephone 

conferencess and meetings in Amsterdam and Seattle. 

Asiann and Sharon, thanks for all your efforts in the layout and design of the thesis. 

I'mm very glad with the result. 

Eenn woord van dank gaat uit naar naar Reinier Waalewijn, ji j hebt de basis gelegd 

voorr dit onderzoek. Ik ben blij in je voetsporen te kunnen treden. 

Joepp Smit, als Reanimatie Coördinator van het AMC heb je me laten zien hoe les te 

geven.. Ik heb hierin veel van je kunnen leren, dank hiervoor. 

Mij nn mede-onderzoekers hebben ervoor gezorgd dat mijn onderzoeksperiode ook 

ontspanningg kende. De niet aflatende steun van kamer- en ganggenoten Gijs Nollen, 

Fonss Windhausen, Nancy Colman, Joris Vriend en Igor Tulevski heb ik zeer gewaar-

deerd.. Gelukkig waren julli e bestand tegen mijn nukken en mijn dagelijkse frustraties 

veroorzaaktt door de Apple computer. Marc, Lilian, Saskia, Jacobijne, Gerlind, 

Mathijs,, Lea, Ayten, Thomas en Alexander bedankt voor de goede tijden in verre 

oordenn en op de (promotie-) feesten en voor de dagelijkse uitnodiging om te gaan 



lunchen.. Martijn, Steven, Maarten, Nick, Arno, Michiel, Niels, Pernette en Greetje, 

inn de Lutherse Kerk zijn julli e me voorgegaan, in de kliniek hoop ik julli e te treffen. 

Ikk verwacht dat dit net zo inspirerend is als julli e promotie. 

Gewaardeerdee Paranimfen Dirkje en Gijs. Ik zal er ook voor julli e zijn als het later dit 

jaarr zover is. 

Lievee Sanna, Wanda, Franyke, Dirkje, Marjolein, Claire, Ruth, Carita, Kantjil-Dames 

(m/v)) en alle andere vrienden en vriendinnen, ik heb het ernstig laten afweten, aan mij 

omm dit goed te maken. 

Ditt aan mijn broers: Jorg, zo moeilijk is het niet; Kaj, met wat gaan we nu wedijve-

ren? ? 

Lievee Kiki en lieve Robbert, als ouders, stonden julli e aan de basis van dit proef-
schriftt en kunnen julli e het dus ook julli e eigen verdienste noemen. Heel veel dank 
voorr al de liefde en het vertrouwen. 

Miekee en Piet-Hein, de steun en interesse van julli e als "schoon" ouders de afgelopen 
jarenn hebben me goed gedaan, bedankt hiervoor. 

Liefstee Hidde, vooral om jou te bedanken is het moeilijk de woorden te vinden. Hoe 

ji jj  deze tijd en vooral de laatste maanden naast me hebt gestaan, is heel bijzonder. 

Heell  veel dank! 


