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Dankwoord

Dankwoord

Er zijn heel veel mensen die hebben meegewerkt aan de onderzoeken die hierboven 

zijn beschreven. Ik heb geprobeerd er een gewoonte van te maken die mensen direct en 

persoonlijk te bedanken maar wellicht ben ik daarin tekort geschoten. Het zijn de mensen 

die gegevens of bloedmonsters hebben verzameld, die OK-lijsten hebben doorgespit of op 

een andere manier het grondwerk voor de onderzoeken samen met mij hebben verricht. 

Het zijn de mensen die op de achtergrond regelden dat een onderzoek door kon gaan, 

dat de juiste zaken op de juiste momenten door de juiste mensen geregeld waren. Het 

zijn de mensen die een kritische blik hebben geworpen op ideeën, plannen en teksten. 

Het zijn ook de mensen aan wie ik een voorbeeld wil nemen: een voorbeeld aan hun 

gedrevenheid, hun omgang met patiënten of de manier waarop ze raad gaven door mij 

zelf op het antwoord te laten komen.

Ik bedank ook allen die, wellicht zonder het te weten, een stelling hebben genomen in het 

pro/con debat over de beschouwing van professor Sickbock met betrekking tot de relatie 

tussen fatsoen en wetenschap. 154 Daar heb ik veel van geleerd.

En mijn dank gaat uit naar alle collega’s die zich niet hebben verloren in de discussie over 

wiens patiënt een beoogde deelnemer eigenlijk is. Daarmee kon vaak voorkomen worden 

dat íemands patiënt tijdens íemands OK-tijd wel of niet íemands narcose zou gaan krijgen. 

Ik ben blij dat ik met veel mensen dit niveau kon overstijgen.

Hartelijk dank ook aan alle mensen die deze onderzoeken hebben mogelijk gemaakt 

zonder dat zij een actieve bijdrage hebben geleverd. Dit zijn de mensen die geen uitleg 

of excuus behoefden maar in hun dagelijkse werk wel even plaats wilden maken voor 

de kleine ongemakken of aanpassingen die mijn onderzoeken voor hen met zich zouden 

meebrengen. Het zijn juist de mensen die zelf waarschijnlijk nooit onderzoek zullen doen 

of die geen enkel belang hadden bij mijn onderzoek maar die desalniettemin met een ander 

(c.q. met mij) wilden meedenken en meewerken.

Als je op de een of ander wijze betrokken bent geweest bij de onderzoeken die ik de 

afgelopen jaren uitgevoerd heb dan wil ik je hartelijk bedanken voor je hulp, het voorbeeld 

dat je gaf, je inzet of je tijd.

Hartelijk bedankt.
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