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list of aBBreViations

ARDS - Acute respiratory distress syndrome

AUROC - Area Under the Receiver Operator Characteristics curve

APACHE II score - Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II score

ASA classification - American Society of Anesthesiologists classification

CI - Confidence interval

CPR - Cardiopulmonary resuscitation

CRP - C-reactive protein

CV- Coefficient of Variation

CVP - Central venous pressure

D - Day

ICU - Intensive Care Unit

LDH - Lactate dehydrogenase

LHR - Likelihood ratio

LIS - Lung injury score

NPV - Negative predictive value

PaO2/FIO2 - Arterial O2 pressure over inspiratory O2 fraction

PCT - Procalcitonin

PEEP - Positive end-expiratory pressure

P-POSSUM - Portsmouth Physiological and Operative Severity Score for the enUmera-

tion of Mortality and morbidity

PPV - Positive predictive value

SAPS - Simplified acute physiology score

SIRS - Systemic Inflammatory Response Syndrome

SN - Sensitivity

SP - Specificity

SOFA score - Sequential Organ Failure Assessment score

WHO - World Health Organization
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promotores

Johan, we hebben gelachen, we hebben gehuild. Dit promotietraject was bij tijd en 

wijle een niet te stoppen achtbaan. Voorop staat dat ik van je heb geleerd. Ik heb 

bewondering voor jouw werk en hoe jij een centrale positie in de internationale ge-

meenschap hebt verkregen. Bovenal heb ik bewondering voor je als mens en mentor. 

Er zijn nog zoveel dingen die ik van je wil en kan leren. Het was niet altijd makkelijk, 

sterker nog, het was zelden makkelijk, maar het resultaat geeft voldoening en dat pakt 

niemand mij (ons) af. In dit werk zitten bloed, zweet en tranen, de verhouding tussen 

deze 3 laat ik in het midden. Een van jouw eerste woorden tegen mij waren: "vertrouw 

niemand zelfs je moeder niet, maar vertrouw mij alles komt goed." Je hebt gelijk 

gehad. Ik zou bladzijden vol kunnen schrijven met anekdotes en oneliners. Een kleine 

greep uit de doos: "Ik heb antennes, ik zie en voel alles"...."Ik ben wereldberoemd, 

wist je dat?"..... en mijn all-time favourite: "Mijn CV is vol, ik doe alles voor jullie!"  

As if, Johan. Ik kom uit ’t Gooi - en voor niets gaat de zon op!

Johan, ik hoop met heel mijn hart dat jij bij de verdediging van dit proefschrift bent.    

Het proces van promoveren is vormend en verrijkend, nog meer dan het eindproduct 

zelf. Ik prijs mezelf gelukkig dat jij dit proces hebt begeleid. Dank je wel.

Heleen, onze samenwerking is misschien op onorthodoxe wijze geboren, maar zij is voor 

mij niet minder waardevol geweest. Jouw aandacht voor mijn schrijven en argumenten 

heeft mij gesterkt. Jij hebt de bijzondere eigenschap heel kritisch te lezen, kijken en 

commentaar te leveren zonder dat dit ooit een nare bijklank heeft. Ik ben oprecht blij 

dat wij geïntroduceerd zijn en hoop dat we in de toekomst nogmaals mogen samen-

werken. Ik zal jouw bemoedigende woorden in times of despair niet vergeten. Tenax.

kleine en grote commissie

Bedankt voor jullie investering in deze promotiezitting. Zonder kritische noot bestaat 

er geen vooruitgang in de wetenschap.

patiënten en families

Elk klinisch onderzoek begint bij informed consent. Ik wil alle patiënten en families 

bedanken voor de belangeloze deelname aan dit onderzoek. 

familie 

Pap en mam, ik kan zonder enige twijfel zeggen dat ik hier niet had gestaan zonder 

jullie, letterlijk en figuurlijk. Ook al was de inhoud voor jullie misschien soms een raad-

sel, jullie hebben altijd met mij meegedacht. Onvoorwaardelijke steun, dat is echte 
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rijkdom tijdens het opgroeien. Klein zusje en baby broertje, ik heb jullie niet ontzien. 

Weet dat ik van jullie houd. Jullie mogen me bellen anyplace, anywhere, anytime.

Opa, de eerste die ging studeren. Ik ben blij dat ik deze traditie kan voortzetten en heb 

helpen uitbouwen. Bedankt voor al uw interesse. Oma's, wat moet je zonder!? Als je 

niet af en toe vertroeteld wordt door je grootouders kom je nergens.

Lieve, lieve, lieve Banani, Verieveer, Shorty en Q, ik heb lang nagedacht over wat 

de juiste plek is om jullie te bedanken. Family it is! We hebben allemaal onze eigen 

"paden en fases" maar jullie vriendschap is onvoorwaardelijk. Alles lijkt meteen een 

stukje makkelijker wanneer ik er met jullie om kan lachen.

Neef Steef, de genius achter deze briljante cover, dank!

Vrienden

Dude! We did it! Vandaag voelt als ons feestje. Louise, van het begin tot het einde was 

je er bij. Achteraf ben ik blij dat we altijd de lift naar beneden hebben genomen vanuit 

de balkonkamer. Ik hoop dat ik de komende jaren van je mag blijven leren en met je 

mag blijven lachen. 

Fleur, vanaf moment één zat het goed. Zelden heb ik zo snel vertrouwen in iemand 

gehad. Zo nu en dan in de rol van grote zus om mij te corrigeren "niet zo mauwen 

Hoebie", of om me iets nieuws of goors te laten zien. Je hebt een belangrijke rol 

gespeeld in mijn eerste maanden als ANIOS, die ik zonder jou als loodzwaar zou 

hebben ervaren.

Tirza, wie had ooit gedacht dat ik bevriend zou zijn met een psychiater? We verschillen 

maar lijken ook enorm op elkaar. Bedankt dat ik altijd mijn onaangepaste en politiek 

incorrecte zelf bij je kan zijn.

Wessel, je bent bijzonder. Niet bang om mij een spiegel voor te houden of jezelf 

kritisch te beschouwen, dat kan ik waarderen. Ook wanneer er gewoon slap geouwe-

hoerd moet worden heb ik je er graag bij.

Usquert, Usjes zijn bijzondere wezens. Het maakt niet uit hoe lang we elkaar niet 

gezien hebben, tussen ons zit het altijd goed. Onvoorstelbaar dat we na al die jaren 

nog steeds een miljoen dingen te bespreken hebben, in hoog tempo en altijd op vol 

volume. Misschien moeten we weer eens bij Las Brasas gaan eten? Ik zou jullie niet 
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kunnen missen en ben blij dat jullie allemaal zo anders zijn. Ik kan van elk van jullie 

iets leren en weet dat er in nood altijd een Usje is om op terug te vallen. 

collega's

Diederik, ik kwam in Rotterdam als coassistent, werd arts-assistent en vertrek als 

doctor. Bedankt voor je vertrouwen en begeleiding in deze periode, maar ook voor de 

lol die we hebben gehad in Brussel en op skireis. Ik kan me mijn eerste jaargesprek 

nog goed herinneren; jouw woorden waren prikkelend en verbaasden me destijds (in 

positieve zin), ze hebben me doen inzien dat ik zoveel mogelijkheden heb. Jouw open 

deur beleid is voor mij heel waardevol geweest. Bedankt dat je naar me geluisterd 

hebt, vooral in de afgelopen anderhalf jaar. Wie weet kom ik nog eens terug, maar 

ongeacht of ik terugkom, zou ik toch nog eens mee op skireis mogen?

Hilde, Queen H, weloverwogen en genuanceerd. Toen ik het niet meer wist heb je naar 

me geluisterd en de mogelijkheden met mij doorlopen. Wanneer ik als dokter een 

balans vind tussen kennis, kunde en menselijkheid zoals jij dan ben ik tevreden. Het 

brengt me rust wanneer ik met jou kan sparren over de aanpak van een probleem.  

Patrick, waar te beginnen, waar te eindigen? Engeltje, poppedop, het was gezellig in 

ons hok. Een onderzoeksgroep begint bij 2 personen. Zullen we binnenkort maar weer 

een Chardonnay opentrekken?

Aan alle overige kakkerlakken van de IC :D bedankt dat jullie mij als 020'er hebben 

gedoogd. Ik heb mij altijd thuisgevoeld in jullie midden. De diversiteit in de staf heeft 

mij blootgesteld aan een grote verscheidenheid aan inzichten en aanpakken voor één 

en dezelfde casus. Van tijd tot tijd hebben jullie mij een hart onder de riem gestoken 

wanneer ik even niet zo soepel liep als ANIOS of promovendus. 

Assistenten anesthesiologie dankzij jullie heb ik een paar fantastische oneliners die het 

nog steeds erg leuk doen. "Assumption is the mother of all fuck ups" en "Never do the 

same thing twice". Aan alle verpleegkundigen van de IC EMC, jullie tough-love-aanpak 

maakte mijn eerste maanden als ANIOS niet altijd makkelijker, maar jullie hebben me 

uiteindelijk altijd op de goede weg geholpen. Zonder jullie hadden die nachtdiensten 

echt veel langer geduurd.

Lieve Sandra, omdat je trots mag zijn en het jezelf moet gunnen. 






