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Een proefschrift schrijven  doe je niet alleen. Dit proefschrift is tot stand gekomen 
door de bijdrage van verschillende disciplines binnen het Universitair Medisch Cen-
trum Groningen. Daarom wil ik onderstaande personen graag bedanken voor hun 
bijdrage aan dit proefschrift.

Allereerst de patienten die hebben meegedaan aan de onderzoeken. Zonder hun toe-
stemming en medewerking was dit proefschrift niet mogelijk geweest. 

Prof. dr. T. Ebels. Beste Tjark, bedankt voor jouw bereidheid om als eerste promotor in 
de promotiecommissie plaats te nemen. 

Prof. dr. G.J. Navis, tweede promotor. Beste Gerjan, jij was het die mij in de goede 
richting duwde. Ook al heeft het wat lang geduurd, het resultaat mag er zijn.

Prof. dr. R.H. Henning. Beste Rob, zonder jouw enthousiasme en hulp bij het schrij-
ven van de stukken was het nog niet zover geweest. Hartelijk dank daarvoor.

Dr. A.H. Epema, copromotor. Beste Anne, het project is af.  Hierbij denk ik terug aan 
de weekenden en nachtelijke uren waarin we  bezig waren om de teksten te polijsten, 
eindeloze discussies voerden over het wel en wee van de wetenschap en anesthesi-
ologisch Nederland. Jij bent de initiator van vele onderzoeken en bent bereid om je 
wetenschappelijke kennis met iedereen te delen. Hartelijk dank daarvoor.   

Dr. C.A. Stegeman, copromotor. Beste Coen, hartelijk dank voor jouw statistische ken-
nis en nefrologische input. 

Dr. W. van Oeveren. Beste Wim, hartelijk dank voor de NAG- bepalingen en weten-
schappelijke adviezen.  

Prof. dr. L.P.H.J. Aarts, Prof. dr. P.E. de Jong, Prof. dr. F. Zijlstra, leden van de beoorde-
lingscommissie wil ik bedanken voor hun bereidheid mijn proefschrift kritisch door 
te lezen.

Verpleegkundigen en secretaresses van de thorax intensive care en verpleegafdelingen. 

R. Barels en drs. F. van der Meulen. Een goede buur is beter dan een verre vriend is 
hier van toepassing. Buren, fietsvrienden, hartelijk dank dat jullie mijn paranimfen 
willen zijn. 

Collegae-intensivisten van het Martiniziekenhuis. Beste Jan, Nicole, Henco en Peter 
hartelijk bedankt voor de ruimte die jullie me gegeven hebben om dit proefschrift af 
te ronden. 
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Lieve Linda, Larissa en Varja. Dank voor jullie geduld, begrip en ondersteuning. 
Tijd voor een feestje.




