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Promoveren is een bijzondere gebeurtenis in het leven van een eenvoudig intensivist. Meer 

precies: de weg naar dit proefschrift heeft voor mij nieuwe dimensies geopend. Naast de 

verdieping in kennis leidde deze zoektocht tot een kritische zelfreflectie en het loslaten van 

zoveel zekerheden, die van dokter tot dokter worden overgedragen; alle even noodzakelijk 

als beperkend.

De inbreng van mijn promotor, prof. Ince, was hierbij cruciaal. Beste Can, het is een groot 

voorrecht te kunnen delen in je scherpe analyses van fundamentele fysiologische processen. 

Daarnaast heb je me ruimhartig deelgenoot gemaakt van je vrije, kosmopolitische, 

wetenschappelijke wereld. Wie kon bij onze eerste ontmoeting vermoeden dat het door jou 

gecreëerde veld zo’n vlucht zou nemen? Ik hoop dat onze samenwerking zich zal voortzetten 

tot ver na deze promotie.

Peter van der Voort en Michael Kuiper hebben als copromotor ieder hun eigen rol gespeeld. 

Beste Peter, je zag het eerder dan ikzelf: het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is 

mij op het lijf geschreven, hartelijk dank voor je vertrouwen. Beste Michael, je intellectuele 

bondgenootschap in de beschouwing van ons merkwaardig bestaan als dokter is voor mij 

van grote waarde.

De leden van de promotiecommissie dank ik voor hun kritische beoordeling van dit 

proefschrift en hun bereidheid met mij hierover van gedachten te wisselen.

De collega’s van de vakgroep Intensive Care van het Medisch Centrum Leeuwarden ben 

ik dankbaar voor hun collectief vertrouwen in dit project. Het is een genoegen te kunnen 

groeien binnen een groep mensen, die ondanks de nooit aflatende werkdruk, het collectieve 

streven naar verbetering laten prevaleren boven kortzichtig eigenbelang. 

Beste Matty Koopmans. Als research verpleegkundige ben jij mijn grote steun en toeverlaat 

bij de uitvoering van al mijn wetenschappelijke ideeën. Het is een groot plezier te zien dat 

jou persoonlijke ontwikkeling hieraan parallel zo positief verloopt. 

Arjan Konijn en Katja Kaiferova dank ik voor hun belangrijke bijdrage in het verzamelen 

van de SDF beelden, in en buiten hun reguliere werktijd.

De verpleegkundigen van de Intensive Care en de stoma-poli dank ik, dat hun nieuws-

gierigheid altijd groter was dan de kleine ongemakken, die het doen van onderzoek bij zieke 

mensen met zich meebrengt. 
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Graag wil ik stilstaan bij de families van IC patiënten. Onder voor hen moeilijke 

omstandigheden werden zij door mij en mijn collega’s lastig gevallen met de vraag of zij 

toestemming wilden verlenen voor deelname aan één van de in dit proefschrift beschreven 

studies. Alhoewel de uitleg over het waarom en de risico’s van het onderzoek altijd zo eerlijk, 

maar ook empathisch mogelijk is gebeurd, blijft de relatie tussen arts en familie/patiënt 

onder die omstandigheden er toch een van ongelijke orde. Ik dank hen dan ook uit de grond 

van mijn hart voor het aan ons geschonken vertrouwen.

Naast de IC afdeling zelf, zijn er nog talloze dwarsverbanden met aanpalende specialismen en 

ondersteunende afdelingen tot stand gekomen bij het verrichten van dit onderzoek. Zonder 

iemand tekort te willen doen dank ik met name Andries Bakker, als vertegenwoordiger van 

het klinisch-chemisch laboratorium in ons ziekenhuis, voor de voortreffelijke logistieke 

ondersteuning. Eric van Roon, niet alleen als apotheker, maar ook als wetenschappelijk 

denker ben je van grootte waarde geweest voor het welslagen van dit project. De leden 

van de Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek dank ik voor hun tijd en inzet om 

goed en verantwoord wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken binnen het Medisch 

Centrum Leeuwarden. De leden van wetenschapcommissie in ons ziekenhuis dank ik voor 

hun waardering in de vorm van een ‘unrestricted grant’.

Peter Spronk dank ik voor de waardevolle commentaren, niet alleen bij onze gemeen-

schappelijke artikelen, maar ook bij het uitdenken van nieuwe onderzoeks-plannen.

Meneer Hilwerda mag hier niet ontbreken. Niet zelden is in de wetenschap een andere 

invalshoek nodig om tot verder inzicht te komen. Dat geldt ook voor de zielenroerselen van 

de mens. ‘Twee ambachten’ van Rutger Kopland verschafte mij zo’n inzicht.

Ik begon dit dankwoord met de opmerking dat promoveren voor mij een ingrijpende 

gebeurtenis is. Dat is natuurlijk niet ongemerkt voorbij gegaan aan allen die mij dierbaar 

zijn. Lieve papa en mama, alhoewel mijn dokterswereld soms ver van jullie verwijderd lijkt, 

is de basis van dit proefschrift toch echt door jullie gelegd in jullie toewijding mij het best 

mogelijke mee te geven. Ik voel mij zeer bevoorrecht. Lieve Samuel en Jeroen, als zonen van 

een MD (maffe dokter) zijn jullie wel wat gewend. Soms staat er in het dankwoord van zo’n 

proefschrift dat de gepromoveerde nu toch echt wat meer tijd zal besteden aan zijn kinderen. 

Daar doe ik niet aan mee. Als trotse vader heb ik namelijk de afgelopen jaren al heel wat 

fijne momenten met jullie gedeeld, en niets kan me weerhouden dat zo te houden in de 

toekomst. Lieve Ruth, elke dag geniet ik van jouw aanwezigheid in mijn leven. De ruimte en 

het vertrouwen om te groeien die jij me geeft maken mij intens gelukkig. 

Grou, 18 Maart 2009




