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DANKWOORD

Het is prettig om na al die jaren onderzoek eindelijk de gelegenheid te hebben
om al die mensen te bedanken die op hun eigen wijze hebben bijgedragen
aan het tot stand komen van dit proefschrift. Door de steun van een groot
aantal mensen is het promotietraject tot een succesvolle afronding gekomen
en was er altijd de aangename balans tussen het verrichten van wetenschap-
pelijk onderzoek en de overige belangrijke zaken van het leven. Een aantal
mensen wil ik in het bijzonder noemen.

Allereerst een woord van dank aan alle patiënten die hun medewerking hebben
verleend aan de onderzoeken. Ik hoop dat patiënten die in de toekomst op-
genomen worden op de intensive care zullen profiteren van de uitkomsten
van dit proefschrift.

Professor dr. Nollet, beste Frans, dank je wel, dat je me na jouw benoeming
tot hoogleraar en hoofd van onze afdeling al snel de kans hebt geboden en
het vertrouwen hebt gegeven om mijn interesse in het herstel van ernstig
zieke patiënten vorm te geven in een promotietraject. Ik waardeer het dat je
ondanks je volle agenda altijd tijd kon vrijmaken voor dit onderzoek. Ik heb
vaak dankbaar gebruik gemaakt van jouw scherpe en creatieve geest bij de
interpretatie van onderzoeksresultaten en het publiceren daarvan. Het was
inspirerend om samen met jou na te denken over onderzoek waarbij de directe
relatie met de patiëntenzorg altijd het uitgangspunt was. Ik beschouw het
als een voorrecht om deel uit te maken van jouw onderzoeksteam en hoop
nog lang in jouw treintje mee te mogen rijden.

Dr. Beelen, beste Anita, ik ben je veel dank verschuldigd. Onze samenwerking
gaat inmiddels al heel lang terug en bij alle onderzoeken die deel uitmaken
van dit proefschrift had jij een belangrijke rol. Vooral jouw brede kennis op
het gebied van onderzoek en revalidatie, analytisch vermogen en visie waren
hierbij van onschatbare waarde. Dankzij jouw steun en stimulerende bege-
leiding heb ik mij kunnen ontwikkelen tot een onderzoeker die kwaliteit
hoog in het vaandel heeft en beleef ik veel plezier aan het uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek. Ik prijs mij gelukkig met jou als co-promotor,
leidinggevende, mentor, sparringpartner, kamergenoot en bovenal met
jouw vriendschappelijke collegialiteit.
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Professor dr. Vroom, beste Margreeth, toen we onze onderzoeksplannen over
het herstel van IC patiënten en mogelijkheden van nazorg uitwisselden en
ik je vroeg mijn promotor te worden reageerde je direct enthousiast. Ik dank
je voor de mogelijkheid die je me als hoofd van de intensive care hebt gebo-
den om dit onderzoek uit te voeren. Wellicht dat we met de uitkomsten van
dit proefschrift verder kunnen toewerken naar een evidence based nazorg-
programma voor IC patiënten.

De leden van de beoordelingscommissie, bestaande uit Prof. dr. H.A.A.M.
Gosselink, Prof. dr. E. de Jonge, Prof. dr. M.M. Levi, Prof. dr. B.A.J.M. de
Mol, Prof. dr. H.J. Stam, en dr. M. Olff wil ik bedanken voor de tijd en aan-
dacht die zij aan mijn proefschrift hebben besteed.

Alle co-auteurs wil ik bedanken voor hun medewerking en feedback op de
concept artikelen. Dave, helaas is de structurele nazorg voor IC patiënten
zoals wij die al jaren voor ogen hebben nog niet in het AMC gerealiseerd.
Wel kwam, mede dankzij jouw niet aflatende steun, dit proefschrift met de
wetenschappelijke onderbouwing van de noodzaak ervan tot stand. Ik ga er
nog steeds vanuit dat nazorg voor IC patiënten in het AMC ooit tot de stan-
daard zorg zal behoren en relevant wetenschappelijk onderzoek zal voort-
brengen. Bedankt voor de inspirerende samenwerking en heel veel succes
met het afronden van jouw eigen proefschrift.

Mijn collega’s van de afdeling revalidatie van het AMC en alle collega’s die
een deel van mijn onderzoekscarrière van dichtbij hebben meegemaakt
maar nu elders werken. Jullie belangstelling en medewerking gedurende al
die jaren waren geweldig. Samen met jullie heb ik met een ‘revalidatie blik’
naar het herstel van ernstig zieke patiënten kunnen kijken en dit heeft me
gestimuleerd om dit onderzoek uit te voeren. Bedankt voor de mogelijkheden
die ik kreeg om mij binnen de afdeling verder te ontwikkelen. Ik weet zeker
dat we samen de patiëntenzorg verder kunnen blijven verbeteren door de
praktijk met de wetenschap te verbinden.
Collega onderzoekers, jullie kennis en ervaring waren een belangrijke inspi-
ratiebron in het tot stand komen van dit proefschrift. 

Het dispuut, Frank, Marloes en Esther, tijdens de Master opleiding EBP leidde
onze manier van samen studeren tot een samenvatting van de lesstof die uit-
gebreider was dan de oorspronkelijke dictaten. Ook nu het epidemiologische
onderzoek nog maar zelden het onderwerp van het gesprek is, zijn onze
filosofische en relativerende avonden groots en zeer waardevol.
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Alle leden en oud leden van de FICU werkgroep (Fysiotherapie op de Intensive
Care Unit), het was plezierig om met jullie van gedachte te wisselen over
onze bijzondere rol als fysiotherapeut op de IC. Ook was het leerzaam om
mijn bevindingen en resultaten van de onderzoeken met jullie te delen. Na
alle successen en aansprekende resultaten van de afgelopen jaren hoop ik dat
de werkgroep een belangrijke rol blijft spelen in de verdere ontwikkeling
van de fysiotherapie op de IC.

In de afgelopen jaren was ik gelukkig niet alleen met onderzoek bezig. Hoewel
de combinatie van werk en ontspanning soms een beetje druk was, staat
voor mij vast dat ik nooit had kunnen promoveren zonder deze momenten
van inspannende ontspanning. Alle mensen die met mij hebben meegeleefd
tijdens de laatste jaren van dit promotietraject en waarmee ik ter afleiding
vele uren heb geschaatst, gespinned en getennist, bedank ik hartelijk voor
hun warme belangstelling.
Mijn wandelvriendinnen, Caroline, Leontine en Anneke, met jullie heb ik
inmiddels vele prachtige stukjes Nederland ontdekt. Dan bespraken we, tel-
kens weer, dat ik over een jaartje vast wel klaar zou zijn met dit proefschrift.
Uiteindelijk is dat ook gelukt.
De ‘hardlopende ouders van het schoolplein’ wat een heerlijke afleiding was
het om met jullie regelmatig een duurloopje of een intervalletje rond het
dorp te doen. Ik hoop dat de Dam tot Damloop nog lang ons sportieve jaar-
lijkse hoogtepunt mag blijven.

Vrienden en vriendinnen uit de Korte ’s Gravesandestraat tijd, Dwarsgracht
en Duivendrecht, ondanks de hectiek van alledag zijn we elkaar toch met
enige regelmaat blijven zien, hoewel de frequentie mij iets te laag is geweest
het afgelopen jaren. Gelukkig is dat niet ten koste gegaan van de intensiteit
van onze vriendschap en hebben we al veel belangrijke mijlpalen samen
mogen beleven. Onze vriendschap is mij zeer dierbaar.

Mijn paranimfen, Daniela en Juultje ik vind het fantastisch dat jullie naast mij
staan tijdens de verdediging van mijn proefschrift.
Daniela, de parallellen in onze loopbaan, met belangstelling voor het herstel
van IC patiënten, het evidence based practice maar ook wat betreft onze
gezinnen, hebben ons de laatste jaren als collega’s steeds dichter bij elkaar
gebracht. De onderwerpen van gesprek zijn dan ook lang niet altijd meer
alleen het werk en dat waardeer ik zeer. Je hebt het promotietraject van
dichtbij meegemaakt en een belangrijke rol gespeeld bij de dataverzameling
en de interpretatie van de bevindingen. Ik hecht grote waarde aan jouw

169

Dankwoord



mening en met jouw oog voor detail is het heerlijk samenwerken. Ik kijk uit
naar onze verdere samenwerking op het gebied van evidence based practice. 
Juultje, zowel in de wetenschap als in de praktijk is 1 + 1 soms 3! Als collega’s
op de IC ontstond er uit onze gezamenlijke nieuwsgierigheid, beschreven in
het ‘IC dagboekje’,  geleidelijk iets dat niets te maken had met een plan om
een proefschrift te schrijven. Aan deze periode bewaar ik zeer dierbare her-
inneringen. Wat ben ik blij dat ik een paar antwoorden heb kunnen vinden
op enkele van al die vragen die wij ons stelden. Gelukkig zijn we vriendin-
nen gebleven maar wat zou ik graag nog eens met jou willen samenwerken.

Mijn broers, schoonzussen en zwagers, het zal voor jullie lang niet altijd
duidelijk zijn geweest wat ik allemaal aan het doen was, maar ik vind het
bijzonder dat jullie allemaal bij mijn promotie aanwezig zijn. Ik verheug me
erop om dit moment samen met jullie te vieren.

Mijn ouders en schoonmoeder, jullie hebben onbewust een hele grote bijdrage
geleverd aan het tot stand komen van mijn proefschrift. Ik ben jullie dank-
baar dat jullie mij altijd vrij hebben gelaten en hebben gestimuleerd om
mijn eigen keuzes te maken. En vooral te zijn wie ik ben. Jullie hebben mij
gesteund en zijn trots op me. Dat doet me veel goed.

Jelle, Sjoerd en Femke, het is lastig om aan jullie uit te leggen dat je zo lang
bezig kunt zijn met het schrijven van een boekje. En er staan geen eens
plaatjes in. “Is dat nou zo bijzonder?” Jullie opgewektheid en onuitputtelijke
enthousiasme gaven mij de energie die ik nodig had om dit boekje te kun-
nen schrijven. Het is nu echt af. En dat moeten we vieren. En dat gaan we
samen doen na de ‘grote mensen feestjes’ die nu eenmaal bij promoveren
horen. En dat wordt pas echt bijzonder.

Lieve Boudewijn, de vanzelfsprekendheid waarmee je me de ruimte hebt
gegund om me verder te ontwikkelen en me daarin altijd onvoorwaardelijk
hebt gesteund is geweldig. Met jouw relativeringsvermogen en humor zorg-
de je ervoor dat ik de (andere) belangrijke zaken van het leven niet uit het
oog kon verliezen.
Het leven is met jou is een feest. Laten we het geluk blijven vieren.
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