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Rector magnificus, Dames en Heren,

De oratie is een unieke kans voor de kersverse hoogleraar om voor één 
keer vrijuit over zijn vak, de actuele situatie en zijn visie op de toekomst 
te spreken. Hij is niet gebonden aan een opgelegd thema en kan precies 
die facetten van het vakgebied belichten, die hij zelf belangrijk vindt.
Mijn doel voor de komende drie kwartier is u te informeren over mijn 
visie op het onderzoek en op de ontwikkeling van de klinische anesthe-
sie binnen de perioperatieve zorg. En tevens mijn visie op de kunst, om 
in een situatie van krapte en bezuiniging, hoogwaardige kwaliteit te 
leveren. 

Ik zet de traditie voort van de voorafgaande oraties van mijn divisie. 
Professor Hans Knape heeft zijn ambt aanvaard met het uitspreken van 
de rede “De Anesthesiologie in de Geneeskunde”. Let wel, ook hij sprak 
niet van Geneeskunst!! 
Collega Cor Kalkman hield in november 2000 hier zijn oratie getiteld 
“Confidence Based Medicine” en vijf jaar later was het thema van colle-
ga Hans Kerkkamp “Het perioperatieve proces: meer zorg”. 

Een begrijpelijke spontane reactie van u zou natuurlijk de volgende 
gedachte kunnen zijn: Waarom hebben de anesthesiologische hooglera-
ren het nou toch steeds over de perioperatieve zorg en de ontwikkelin-
gen hierin in plaats van zich gewoon aan hun taak te houden, namelijk 
anesthesie geven - en graag snel een beetje? 

Zou een verklaring zijn dat er in de anesthesie geen echte uitdagingen 
meer bestaan? Anesthesie is inmiddels superveilig – de andere vakken 
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kunnen daar nog wel wat van opsteken – en daarom richten we onze 
aandacht dan maar op iets anders. Volgens mij is dat nog niet het geval. 
Sterker nog: er zijn juist de komende jaren nog veel veranderingen en 
uitdagingen in de klinische en experimentele anesthesie te verwachten. 
Ik zal hier de komende minuten over spreken. 
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De Anesthesiologie

Het anesthesiologisch onderzoek in Utrecht richt zich de komende 
jaren vooral op deze vier vragen:
1 De falende circulatie. Zijn er anesthesietechnieken die de kans op 

complicaties van hoog risico chirurgie kunnen verminderen?
2 Kan de long term outcome worden beïnvloed door de keuze van de 

anesthesietechniek? Er zijn op dit moment een aantal studies die 
aantonen dat de keuze van het anestheticum de ontstekingreactie op 
een trauma of een operatie beïnvloed. In hoeverre dit gevolgen heeft 
voor het herstel wordt momenteel onderzocht.

3 Kan een optimale perioperatieve pijnbehandeling de kans verkleinen 
op het ontstaan van een chronisch pijnsyndroom? Deze vraag is van 
groot belang, omdat chronische pijn een enorm effect heeft op de 
maatschappij. 

4 In hoeverre wordt het neurocognitief functioneren van kinderen  
en volwassenen beïnvloed door anesthesie? Heeft anesthesie 
bijvoorbeeld invloed op de schoolprestaties van kinderen? 

Wij geloven sterk in het bepalen van speerpunten, omdat het tegengaan 
van versnippering een voorwaarde is om te komen tot resultaat.

Tevens is er een grote behoefte aan fundamenteel onderzoek binnen de 
anesthesiologie, omdat bijvoorbeeld het werkingsmechanisme van de 
gebruikelijke anesthetica nog steeds onvoldoende bekend is. 

De toekomst ligt bij translationeel onderzoek, waar een klinische vraag 
het uitgangspunt is voor fundamentele, experimentele en klinische stu-
dies. 
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Mijn persoonlijke aandacht gaat vooral uit naar deze fundamentele en 
experimentele studies. Het UMC Utrecht biedt uitstekende mogelijkhe-
den om dit soort onderzoeken uit te voeren.

De Utrechtse anesthesie heeft binnen Nederland en internationaal een 
goede naam en sommige van onze senior researchers zijn potentiële 
kandidaten voor leerstoelen in de perioperatieve zorg. De kapers liggen 
overigens al op de kust. 

Het is onze taak om samen met de Raad van Bestuur een structuur te 
creëren die het voor jonge onderzoekers aantrekkelijk maakt om in het 
UMC Utrecht te werken. Hierbij denk ik zelf vooral aan het uitbreiden 
van de interdisciplinaire onderzoeksgroepen. Zelf pluk ik nog dagelijks 
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de vruchten van mijn verblijf als wetenschappelijk assistent op de afde-
ling Fysiologie van de Georg August Universiteit te Göttingen, dat mijn 
verdere carrière sterk heeft beïnvloed. 
Het bijzondere van een goede wetenschappelijke opleiding voor anes-
thesiologen is dat het interdisciplinaire karakter van ons vak wordt ver-
sterkt en dat je jezelf daarmee beschermt tegen de spreekwoordelijke 
oogkleppen. 
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Klinische Anesthesie en perioperatieve Zorg

Anesthesiologie is van oudsher een klinisch vak 
Anesthesiologen hebben geen eigen patiënten, ze zijn medebehandelaar 
en dat onderscheidt hen van de zogenaamde ‘poortspecialismen’. Onze 
positie is vergelijkbaar met die van andere ondersteunende vakken 
zoals microbiologie, radiologie of laboratoriumgeneeskunde. Onze eer-
ste taak is om de patiënt veilig door de perioperatieve fase te loodsen en 
we hebben daarbij weliswaar kortdurend, maar zeer intensief contact 
met de patiënt. 

Ons vak heeft zich inmiddels ontwikkeld van anesthesie tijdens de ope-
ratie, naar poliklinische preoperatieve evaluatie, optimalisatie van de 
conditie van de patiënt, postoperatieve zorg en pijnbestrijding. 
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Samenwerking tussen verschillende disciplines is ook hier elementair 
De hooggeleerde collega Van Herwerden heeft recent in zijn oratie 
gewezen op het belang van de samenwerking van cardiochirurg en car-
dioanesthesioloog, die in zijn ogen een essentiële rol speelt bij de suc-
cesvolle behandeling van ernstig zieke hartpatiënten. Zo hebben wij 
inmiddels cardioanesthesiologen die nauw betrokken zijn bij de tech-
niek van de percutane hartklepvervanging of zich juist richten op de 
zorg voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking. 
Voorts zijn in het UMC Utrecht neurochirurgen samen met anesthe-
siologen bezig met het opstarten van wakkere neurochirurgie. 
Anesthesiologen werken ook nauw samen met GE-chirurgen bij het 
behandelen van patiënten met slokdarmtumoren.

Om die reden zal hier niet de anesthesie centraal staan maar veel meer 
de multidisciplinaire perioperatieve geneeskunde, of is het periopera-
tieve geneeskunst? De chirurg en de anesthesioloog houden zich samen 
bezig met de perioperatieve zorg. In de afgelopen jaren heeft deze 
samenwerking geleid tot een aantal initiatieven met als doel de kwali-
teit te verbeteren. Een goed voorbeeld zijn de recent verschenen richtlij-
nen perioperatieve zorg.

Dankzij de ontwikkelingen in onze vakken kunnen thans operaties 
worden uitgevoerd, die enkele jaren geleden alleen in theorie voorstel-
baar waren. Het veiligheidsniveau van de anesthesie ligt relatief hoog. 
Het aantal klassieke anesthesiologische complicaties, zoals bijvoorbeeld 
een zuurstofgebrek tijdens de operatie, is laag en daalt nog steeds. Toch 
kan een anesthesioloog, met de huidige situatie niet tevreden zijn. Ik 
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zal u uitleggen waarom: ik denk dat de kwaliteit van de perioperatieve 
zorg nog veel beter kan en moet worden. 

Wereldwijd worden jaarlijks 250 miljoen mensen geopereerd. In de 
westerse landen heeft de helft van de te opereren patiënten een ver-
hoogde kans om perioperatief een complicatie op te lopen. Van deze 
groep overlijdt ongeveer 2% binnen 30 dagen na de operatie. Ernstig is 
dat dit getal gedurende het laatste decennium, ondanks alle ontwikke-
lingen, niet is veranderd. Dit terwijl de betrokken vakken, zoals anes-
thesiologie, intensive care geneeskunde en ook de chirurgie ieder apart 
ontegenzeggelijk veel vooruitgang hebben geboekt. Er zijn nieuwe weef-
selsparende operatietechnieken ontwikkeld, de intensive care heeft een 
grote vlucht genomen en ook binnen het vak anesthesiologie zijn meer 
op de patiënt toegesneden en subtielere behandelingen geïntroduceerd, 
zoals het veelvoudig gebruik van echo. Vele kleine studies tonen een 
verbetering van de resultaten. 
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Waarom zien we dan in grote studies geen verbetering van harde out-
come-parameters zoals postoperatieve sterfte? Wat kunnen we er aan 
doen om deze situatie te verbeteren? Laten we eerst eens kijken welke 
factoren verantwoordelijk zijn voor de perioperatieve sterfte.

Het zal u niet verbazen dat de patiëntenpopulatie in de westerse wereld 
in rap tempo verandert. Patiënten zijn vandaag gemiddeld ouder, in een 
slechtere conditie en hebben veel vaker dan vroeger een aanzienlijke 
co-morbiditeit. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, omdat 
niet de ziekte waarvoor de operatie moet worden uitgevoerd de morta-
liteit bepaalt, maar juist bijkomende, vaak chronische, problemen zoals 
cardiovasculaire afwijkingen, diabetes mellitus of nierinsufficiëntie. 
Dankzij nieuwe operatietechnieken en verbeteringen in de anesthesie 
en intensive care kunnen patiënten ook in een laat stadium van hun 
ziekte worden geopereerd. Een patiënt die we nog maar enkele jaren 
geleden als inoperabel zouden beschouwen, staat nu gewoon op het 
electieve operatieprogramma. 

Naast deze patiëntgerelateerde factoren zijn er andere redenen voor de 
tegenvallende resultaten. Ik zal twee voorbeelden geven uit de eigen kli-
niek. 
Enkele maanden geleden ben ik op de dag na een grote vaatchirurgi-
sche ingreep nog eens gaan kijken naar een patiënt, die ik perioperatief 
had begeleid, op de Intensive Care afdeling.
Het was een patiënt met een behoorlijke co-morbiditeit, die daarom 
recht had op nogal wat complicaties. Bovendien was het chirurgisch-
technisch gedeelte zeer lastig, maar kundig en zeker succesvol uitge-
voerd. 
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Inherent aan de ingreep was een tijdelijke vermindering van de nier-
functie en die herstelde postoperatief onvoldoende. Toevallig waren op 
het moment van mijn bezoek, de vaatchirurg en intensivist ook naast 
het bed van de patiënt om zijn toestand te bespreken.
Dit was allerminst een theekransje maar een stevige discussie over wat 
in deze moeilijke situatie gedaan moest worden, zonder dat we precies 
wisten wat nu de optimale therapie moest zijn. 

De opmerking van de intensivist dat er vooraf onvoldoende informatie 
over de patiënt en de ingreep aan het IC-team was verstrekt, leek mij bij 
nader inzien terecht. Daarom hebben we inmiddels afgesproken dat 
voor complexe patiënten binnen de vaatchirurgie reeds op het moment 
dat de operatie gepland wordt, alle relevante beschikbare informatie 
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binnen het gehele perioperative team wordt verspreid. Desgewenst 
beleggen we een multidisciplinair overleg. Tevens is afgesproken om 4 
keer per jaar gemeenschappelijk casuïstiek te bespreken, met de bedoe-
ling bestaande protocollen te controleren en al dan niet aan te passen. 

Deze tamelijk eenvoudige actie heeft mijns inziens de kwaliteit van de 
perioperatieve zorg en de samenwerking al redelijk doen verbeteren, al 
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moet het bewijs dat hierdoor de mortaliteit is afgenomen nog worden 
geleverd. Geheel in overeenstemming met de huidige trend, is dit een 
voorbeeld dat samenwerking tussen de verschillende behandelaren 
voorwaarde is voor goede zorg. Dit mogen we niet aan het toeval over-
laten maar moeten we structureren. Dit is geen kunst maar kunde.

In 2009 verscheen in het New England Journal of Medicine een artikel 
van de WHO-werkgroep “Safe surgery saves lives”, dat ik tot één van de 
belangrijkste publicaties van de laatste jaren reken. In 8 ziekenhuizen 
wereldwijd werd het effect van de introductie van een gestandaardi-
seerde perioperatieve checklist op de morbiditeit en sterfte van geope-
reerde patiënten onderzocht. 

Er kon worden aangetoond dat zelfs in gerenommeerde academische 
ziekenhuizen zoals in Toronto en Seattle een afname van het aantal 
complicaties na invoering van deze checklisten kon worden bereikt. Dit 
is een bewijs dat communicatie in een team, volgens gestandaardiseer-
de regels, de patiëntveiligheid verhoogt. 
Dus daarom denk ik dat structurele invoering van eenvoudige en hel-
dere regels voor medische communicatie een belangrijke taak voor ons 
is. Zonder slag of stoot zal dat wel niet gaan, want het betekent het los-
laten van ingesleten gewoontes; het betekent dat we ons daadwerkelijk 
moeten gaan houden aan onze eigen protocollen. 

Dit vraagt een verandering van de werkwijze van individuele medisch 
specialistische zorg, naar zorg die wordt gedragen door een team van 
medische en paramedische professionals, met name ook door anesthe-
siemedewerkers, intensive care verpleegkundigen en operatieassistenten. 
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Een zwangere patiënt met een hartafwijking moet kunnen verwachten 
dat zij in dit ziekenhuis op één en dezelfde poli wordt gezien door de 
gynaecoloog, de cardioloog en de anesthesioloog en dat de benodigde 
informatie binnen het hele team bekend wordt gemaakt. Het kan in de 
toekomst niet meer zo zijn dat één dag voor de operatie een groot aan-
tal e-mails en telefoontjes moet plaatsvinden om iedereen op de hoogte 
te brengen. Wederom kunde, geen kunst.

In het UMC Utrecht zijn we in april 2009 begonnen met de invoering 
van een vergelijkbaar protocol, dat we “Briefing Time-out Sign-out” 
hebben genoemd.
In het begin was er veel weerstand, en ook nu gaat het niet vanzelf. In 
hoeverre dit te maken heeft met een anarchistische tendens in het toch 
zo monarchistische Nederland, laat ik aan u over. Twee belangrijke 
redenen werden aangegeven voor de weerstand. De eerste was, dat het 
alleen tijd kost en niets oplevert, want we zijn al zo goed. Echter, het 
bleek dat het aantal incidentmeldingen, gedaan omdat iets in de pre-
operatieve voorbereidingen niet klopte, duidelijk afnam na invoering 
van het protocol. Opvallend genoeg bleek uit de registratie van de ope-
ratietijden dat de invoering van het protocol niet tot tijdsverlies leidde. 
Het tweede punt van kritiek betrof de procedure, met discussie over wie 
wat doet, en wie wat opschrijft. Deze discussie wijst op een onderlig-
gend probleem. Te vaak nog voelen wij ons onvoldoende verantwoorde-
lijk voor dat wat we samen doen. Een van de belangrijkste regels die is 
geleerd uit de analyse van calamiteiten, is dat het teamleden samen 
moeten functioneren als team. Wanneer iemand merkt dat er iets niet 
in orde is, of dat iets onduidelijk is, heeft deze niet alleen het recht, 
maar ook de plicht dit kenbaar te maken, wat ook zijn positie in het 
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team is. Deze regel moet ook juist in de operatiekamer gelden. We moe-
ten leren, dat we alleen gezamenlijk de verantwoordelijkheid kunnen 
nemen voor dermate ingewikkelde processen als een grote operatie. Een 
klein, maar toch ook welkom bijeffect van de invoering van dit protocol 
is, dat alle deelnemers aan de operatie tegelijkertijd aanwezig zijn. 

Anesthesie is op zich een jong vak dat voortkomt uit een traditie van 
pionieren, waarbij vaak onontgonnen terrein werd betreden. Dit kan 
alleen als je in staat bent om flexibel te zijn. Dat is leuk, maar leidt er 
toe dat er zo veel mogelijk wegen naar Rome worden gezocht en ik vond 
het zelf tijdens mijn opleiding nogal lastig dat verschillende opleiders 
vaak met zichtbaar plezier totaal verschillende wegen bewandelden. 
Zelfs vandaag klagen onze assistenten hier nog geregeld over. Hoe ga je 
nu met dit fenomeen om, zonder de individuele competentie van je col-
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lega-specialisten ter discussie te stellen? Ik zelf geloof dat deze zoge-
naamd heilzame variatie in praktijkvoering – Celebration of Variation 
– eigenlijk een slecht excuus is voor een gebrekkige standaardisering en 
protocollering in ons vak. Dat kan en moet beter. Niet alleen voor ons-
zelf, maar ook voor de ons ondersteunende beroepsgroepen moet glas-
helder zijn wát we doen, hoe we het doen en waarom we het zo doen. Ik 
vind het onverantwoord als een anesthesiemedewerker elke ochtend in 
een grote klapper zou moeten kijken hoe de anesthesist bij wie hij of zij 
deze dag is ingedeeld, anesthesie wenst te geven, en of er nog speciale 
wensen zijn. Dit is zeker niet in het belang van de patiëntveiligheid. Het 
is dan ook geen toeval dat de Inspectie voor Volksgezondheid haar rap-
port over de de zorg op de operatiekamers als titel heeft gegeven: 
“Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces”. 
In mijn ogen houdt professionele autonomie in dat je gestandaardiseerd 
werkt maar in individuele gevallen altijd beargumenteerd van deze 
standaarden kunt afwijken – soms zelfs moet afwijken. Ons doel moet 
dan ook zijn om te handelen volgens de beste standaarden en daardoor 
de perioperatieve geneeskunde naar een hoger niveau te tillen. 

Eén van de grote problemen in de perioperatieve geneeskunde is ons 
gebrek aan kennis. Zelfs in onze richtlijnen is de hoeveelheid evidence 
beperkt. 
Dat betekent dat we vaak onvoldoende kennis hebben om in een indivi-
dueel geval duidelijk aan te geven welke therapie nu de voorkeur geniet. 
Een belangrijk doel van onze research in de perioperatieve zorg is dan 
ook om uit de veelheid aan klinische gegevens bijvoorbeeld voorspellers 
voor complicaties te onderkennen. Vaak zal dit soort onderzoek alleen 
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een plausibele hypothese kunnen genereren en zal een grote gerando-
miseerde studie nodig zijn om echt harde evidence te genereren. 
Ruim 15 jaar geleden raakte ik als assistent in opleiding betrokken bij 
een internationale onderzoeksgroep die zich ten doel stelde om sterfte 
aan perioperatieve hartinfarcten te reduceren. We wilden destijds risi-
cofactoren voor de cardiovasculaire sterfte identificeren en medica-
menteuze behandelvoorstellen uitwerken. Dit gebeurde in een tijd dat 
anesthesiologisch onderzoek altijd in één enkel centrum met kleine 
patiëntengetallen werd uitgevoerd, waardoor de resultaten niet zo maar 
op andere klinieken overdraagbaar waren. We weten nu dat dit soort 
onderzoek in feite te weinig oplevert. Zo is bijvoorbeeld recent gebleken 
dat therapievoorstellen zoals het perioperatief strak regelen van de 
bloedsuikerspiegel met insuline of strooien met ß-blokkers niet overal 
tot een reductie van de mortaliteit leidt, maar kennelijk vooral in die 
ziekenhuizen waar het het onderzoek plaats vond. Daarom is het nodig 
dat academische research veel vaker in multicenter verband wordt uit-
gevoerd. De resultaten van dit soort onderzoek zijn veel beter generali-
seerbaar naar de algemene praktijk, zoals blijkt uit de grote cardiologi-
sche en oncologische trials. In deze vakgebieden is het al veel langer 
gebruikelijk om de grote onderzoeksvragen in multicenterverband te 
benaderen. Op dit moment is de kans dat een patiënt met een hartin-
farct ergens in Europa op dezelfde manier wordt behandeld als in de 
Verenigde Staten vele malen hoger dan dat een patiënt met een appen-
dicitis in Utrecht en Keulen op dezelfde wijze wordt geholpen. Om dit 
wel te bereiken hebben we een veel nauwere interdisciplinaire samen-
werking nodig dan op dit moment en voldoende ondersteuning om de 
data te verzamelen en te interpreteren. Daarom moeten we nu eens 
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ophouden met ‘egocentrische’ onderzoeksstructuren en onze energie 
steken in het opzetten van multidisciplinaire onderzoeksgroepen. 
In Utrecht is het ons als anesthesiologen gedurende de laatste jaren 
gelukt om vruchtbare samenwerkingsverbanden aan te gaan, waarbij 
die met het Julius Centrum eruit springt. Dankzij hun inbreng hebben 
we de nodige methodologische en statistische expertise weten te verga-
ren die multicentrisch multidisciplinair onderzoek mogelijk maakt. 

Onze multidisciplinaire benadering wordt ook duidelijk door de diver-
se co-promotoren vanuit andere disciplines, die betrokken zijn bij het 
werk van mijn promovendi. Zoals daar zijn de hooggeleerde 
Pasterkamp van de experimentele cardiologie, de hooggeleerde Moons 
uit het Julius Centrum en sinds kort ook collega De Borst en de hoog-
geleerde Moll van de vaatchirurgie alhier. Hierdoor neemt de vorming 
van ons eigen wetenschappelijke kader sterk toe. Kennis, kunde maar 
nog steeds geen kunst.

Niet alleen binnen de wetenschap maar ook op klinisch gebied moeten 
we de traditionele scheiding van academische en topklinische perifere 
ziekenhuizen doorbreken. Zo hebben we de laatste jaren prettige erva-
ringen met de samenwerking met de groep van Arno Nierich in de 
Isala-kliniek te Zwolle. Wij willen deze vorm van samenwerking in de 
komende jaren verder uitbouwen met andere klinieken in de regio. 
Soortgelijke netwerken bestaan in Europa al op het gebied van sepsis- 
en ARDS-research en hebben laten zien dat het voor alle partijen een 
‘win-win’ situatie is. 
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Krapte 

Geneeskundig Nederland kampt al jaren met een tekort aan gekwalifi-
ceerd personeel. Dit geldt voor alle medische beroepsgroepen, maar 
met name voor Ok-assistenten, anesthesiemedewerkers en anesthesiolo-
gen. Niet voor niets staat hier vandaag een in Duitsland opgeleide anes-
thesioloog voor u. 
We oscilleren voortdurend tussen beschuldigende vingers over het 
tekort en overoptimistische prognoses voor de toekomst. Beiden zijn 
niet reëel en wat we ook doen, ik denk niet dat we in staat zullen zijn 
om op afzienbare termijn de noodzakelijke mankracht te produceren of 
te importeren. 
In principe hebben we drie mogelijkheden om dit probleem op te los-
sen: 
1 blijven klagen over de krapte,
2 onze werkwijze aanpassen, 
3 keuzes maken. 

Het is een lang bestaand gegeven, dat klagen alléén onvoldoende nuttig 
is. Het moet dus anders opgelost worden. Blijven we de krapte zien als 
een bedreiging of als prikkel om onze werkwijze te herzien? Een voor-
beeld van een veranderde werkwijze is substitutie van taken van artsen 
door verpleegkundigen. In het UMC Utrecht lopen we daarmee vooruit 
bijvoorbeeld door het introduceren van “sedatie-anesthesie-medewer-
kers” en POS-verpleegkundigen. Een ander voorbeeld van een verander-
de werkwijze is dat doelgericht plannen van het operatieprogramma tot 
beter gebruik van schaarse operatietijd leidt. 
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Nu over keuzes. Moeten we als UMC Utrecht nu echt alle operaties uit-
voeren of zou je sommige ingrepen niet beter uit je pakket kunnen 
schrappen? Mogen we deze keuze überhaupt maken, mogen we kiezen 
welke patiënten naar ons worden verwezen? We zijn immers een terti-
air verwijscentrum. Daarnaast zijn we als academisch medisch cen-
trum verplicht om op alle terreinen adequaat onderwijs te geven. Het 
klinkt niet alleen tegenstrijdig, het is tegenstrijdig: hoog-gespeciali-
seerd verwijscentrum aan de ene kant, basaal en specialistisch oplei-
dingsziekenhuis aan de andere kant. 
Ook hier is regionale samenwerking een deel van de oplossing. 
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Het is opvallend dat elk jaar een aantal hoog opgeleide medewerkers de 
zorg verlaten of kiezen voor een baan in een ander ziekenhuis. Een van 
de redenen is geld, maar in mijn beleving is dat vaak niet de primaire 
motivatie. Medewerkers voelen zich te vaak onvoldoende betrokken, te 
weing uitgedaagd en gewaardeerd. Verder is de organisatiestructuur 
van de grote academische kliniek onvoldoende helder. Om personeel 
langdurig aan ons te binden moeten wij bewuste keuzes op al deze ter-
reinen maken. 

Binnen de volgende jaren zal er in het UMC Utrecht veel gebeuren.  
Er zal een volledige verbouwing van alle operatiecomplexen binnen het 
AZU plaats vinden. 
Ik zie dit als een grote kans om onze werkwijze te verbeteren. Dit lukt 
alleen als enthousiaste medewerkers zich actief bezig houden met de 
ontwikkeling en vormgeving van onze afdeling. De samenwerking tus-
sen de divise perioperatieve zorg en spoedeisende hulp enerzijds, en de 
divisie IC centrum anderzijds, zal resulteren in een fusie van beide divi-
sies. Dit zal leiden tot een verbetering van de zorg voor de vitaal 
bedreigde patient, en van de zorg voor de hoog-risico patiënt op OK. 
Daarbij zal een verbeterde planning van het perioperatieve traject tot 
stand worden gebracht. De onderzoeksthema’s, die ik aan het begin van 
mijn oratie noemde, kunnen in deze nieuwe divisie optimaal worden 
benaderd. Ik zie deze ontwikkeling met groot plezier tegemoet. 

Utrecht, waarom Utrecht? Ik heb uitgelegd waarom Utrecht voor een 
academische anesthesioloog een bijzondere plek is. Ik ben van begin af 
aan door mijn collegae, anesthesiologische maar ook de chirurgische 
vriendelijk ontvangen. De sfeer binnen onze afdeling is open. De voor-
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waarden voor interdisciplinaire samenwerking zijn uitmuntend en 
maken onderzoek op internationaal niveau mogelijk. Ik hoop dan ook 
de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ont-
wikkeling van de Perioperatieve zorg. 
Het gaat om kennis, het gaat om kunde, en soms ontstaat daaruit 
kunst.
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Dankwoord

Gekomen aan het einde van mijn rede wil ik graag nog enkele woorden 
van dank uitspreken. Dit is mogelijk het moeilijkste onderdeel, omdat 
ik graag een ieder persoonlijk zou willen bedanken, maar dit zal een 
eindeloze lijst opleveren met als groot risico, dat ik toch mensen zou 
vergeten. Noodgedwongen beperk ik mij daarom.
Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht en de Raad van 
Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht dank ik voor 
het in mij gestelde vertrouwen.
Mijn opleiders binnen de Anesthesiologie, Prof.dr. Dietrich Kettler en 
Prof.dr. Hans Sonntag: heel veel dank voor het prachtige vak dat ik van 
jullie heb mogen leren. Graag wil ik ook mijn Afdelingshoofden 
Anesthesiologie bedanken: Prof.dr. Rolf Rossiant en Prof.dr. Frank 
Wappler. Allen hebben op hun eigen wijze mij steeds ondersteund en 
geholpen. Graag wil ik alle medewerkers van de Afdeling 
Anesthesiologie en Spoedeisende hulp van het UMC Utrecht bedanken. 
Het is een voorrecht en een verplichting met jullie te mogen werken.
It is special pleasure for me that a number of colleagues, who are very 
important to me, are here today. First of all, I would like to thank Prof.
dr. Andreas Hoeft for teaching me everything about haemodynamics, 
and in particular the physiologic basis of the human circulation. 
Second, Prof.dr. Andreas Weyland: dear Andreas I learned the majority 
of my clinical skills form you. Prof.dr. Michael Sydow, who trained me 
as a young resident in Intensive Care Medicine. Dear Michael, it was a 
privilege to work with you. As a young resident I got the opportunity to 
move to Zurich and Prof.dr. Edith R. Schmid showed me the basics of 
pediatric cardiac anesthesia. Dear Edith, I will never forget your les-
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sons. Prof.dr. Andrea Lassnig: I feel very happy that you are here, we 
shared a lot of ideas within the last years. Whenever I do have a diffi-
cult question about transplant surgery, I feel happy that I can phone 
you.
Prof.dr. Cor Kalkman, beste Cor, wij hebben elkaar in 2004 in Lissabon 
gevonden en ik hoop dat dit nog heel lang zo doorgaat.
Prof.dr. Hans Knape, beste Hans, wij zullen gezamenlijk nog een aantal 
jaren aan dit huis moeten bouwen, maar ik ben zeker dat het dan ook 
een heel mooi gebouw wordt. 
Binnen de Afdeling Anesthesiologie hebben een aantal mensen een 
belangrijke bijdrage aan deze dag: Daniëlle, Eline, Suzanne, Jurgen en 
Reinier, zonder jullie steun zou het nooit zo mooi geworden zijn. Heel 
veel dank daarvoor.
Lieve moeder, nu is het gebeurd, jouw zoon staat echt op een katheder. 
Zonder jouw liefde, steun en doorzettingsvermogen zou het nooit zo 
ver gekomen zijn.
Zoals een Anesthesioloog niet zonder de chirurg werkt, zo kan een 
Duitse anesthesioloog niet zonder een Nederlandse chirurgische mee-
denker: Dr. Simmermacher, beste Rogier, jij was een steun in de voor-
bereiding van deze dag.
Nothing is real without the loved one’s: Charlotte, Johanna and Jakob 
you are the real challenge. Karoline, my loved one, I hope that our jour-
ney will never end.

Ik heb gezegd. 
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