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Dankwoord 

Terugkijkend op de periode vooraf aan deze promotie gaat mijn dank en 
respect vooral uit naar al die mensen die door hun visie en inzet het 
onderwijs mogelijk hebben gemaakt waar ik al die jaren van heb mogen 
genieten en wat mij heeft gevormd tot wat ik nu ben. 

Het is mijn bijzondere voorrecht om te promoveren onder professor M.B. 
Vroom, professor R.J. de Haan en copromotor Dr. R. de Vos. 

Hooggeleerde Vroom, beste Margreeth, het is voor mij een eer om als 
eerste IC-verpleegkundige bij jou te mogen promoveren. Ik dank je voor 
het vertrouwen en de steun die je me gaf en ik hoop dat onze 
samenwerking zich nog lang en met plezier mag voortzetten. 

Hooggeleerde de Haan, beste Rob, ik ben je veel dank verschuldigd. 
Dankzij de steun en stimulerende begeleiding die je mij gaf kan ik nu met 
trots en heel veel genoegen terugzien op een vruchtbare periode in mijn 
leven. Met jou als mentor en sparringpartner voor nieuwe ideeën kon ik 
mijzelf ontwikkelen tot een verpleegkundig onderzoeker. Ik hoop dat ik 
nog lang mag blijven profiteren van je inzicht en kennis. 

Dr. R. de Vos, beste Rien, wij gaan inmiddels al een heel eind terug en ik 
heb in die tijd veel van je mogen leren. Ik ben blij en trots dat ik 
inmiddels als docent onderdeel ben geworden van jou "Masters" team. 

De hooggeleerden Levi, de Mol, Dzoljic en de weledelzeergeleerde Hijdra 
en Zandstra ben ik zeer erkentelijk voor het feit dat ze zitting hebben 
willen nemen in de beoordelingscommissie. 

Met nadruk bedank ik hier een bijzonder mens, professor Lisbeth Mathus-
Vliegen. Beste Lisbeth, met jou heb ik mijn eerste klinische onderzoek 
gedaan. Het promotie traject heb ik mede dankzij jouw enthousiasme, 
kennis en hulp (en soms een kaarsje) tot een goed einde kunnen brengen. 

Grote waardering heb ik voor Noor van den Bosch. Beste Noor, met jou 
aanstekelijke vrolijkheid en directheid heb je al heel veel mensen op het 
juiste moment een duwtje in de goede richting gegeven en ik dank je dat 
ik daar een van was. 

Astrid Goossens, al bijna 10 jaar mag ik met jou mee groeien. Dank voor 
de positieve kritiek en je evidence based hulp. Eerst was je mijn docent en 
nu zie ik je met groot plezier naast mij als mijn paranimph. 

Mijn collega's, de zeer gewaardeerde onderzoekers Liesbeth Haverkort, 
Marike van der Schaaf, Hester Vermeulen en Rob Adams, ik hoop dat jullie 
als bevestiging van jullie grote inzet spoedig het genoegen van 
promoveren mogen smaken. 
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Mijn verpleegkundige collega's op de intensive care, jullie hulp en 
betrokkenheid bij het onderzoek op de IC en de ruimte die jullie mij gaven 
heeft in ruime mate bijgedragen aan het tot stand komen van dit 
proefschrift. 

Ik koester de prettige samenwerking met de intensivisten op de intensive 
care, in het bijzonder die met Robert Tepaske en Marcus Schulz zij zijn 
voor mij voorbeelden van goede klinische onderzoekers waar ik veel van 
mocht leren. Voor de altijd vriendelijke steun en behulpzaamheid vanaf 
het moment dat ik als leerling IC-verpleegkundige begon tot vandaag 
dank ik Mary-Ann Simons. 

Lang geleden maar nooit vergeten, lieve Tonnie Brouwer ik dank je voor al 
je werk en inzet waar ik als geen ander de vruchten van heb mogen 
plukken. 

Lieve pa, na alle narigheid van de laatste ti jd ben ik heel erg blij dat j i j bij 
mijn promotie zal zijn, ik weet zeker dat ma ook trots op mij geweest zou 
zijn. Mijn oudste broer, beste Frans, j i j was ooit voor mij het voorbeeld 
waardoor ik koos voor de zorg, ik ben er trots op dat j i j na al deze jaren 
tijdens de promotie naast me zal staan. Lieve Els, Martha, Margreet, Ko 
en Martin, zonder twijfel komt er nu meer tijd om jullie te zien. 

Uiteindelijk dank ik degene die door haar aanpassingsvermogen, geduld 
en liefde dit werk mogelijk maakte. Zij die mijn grootste twijfel kent maar 
altijd weer het vertrouwen terugbracht, mijn lief, Dimphy. 
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