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Ditt proefschrift had niet geschreven kunnen worden zonder de inzet van de toenmalige
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altijdd een makkelijke en dankbare taak was, mag duidelijk zijn. Hartelijk dank hiervoor:: Birgit Peters, Birit Broekman, Björn Sanou, Bouke Sterk, David Hugo
Engelsvold,, Doortje Heemskerk, Fabian Kooij, Goda Choi, Guido Jansen, Jaqueline
Tromp,, Jelle Post, Jenny Heering, Jolien Scholvinck, Joost van Oostrom, Judith
Citroen,, Jurriaan Doets, Lars Klieverik, Liesbeth Visser, Maarten Moen, Marie
Nijpels,, Marieke Lambers, Maurice Remmelink, Micha Erwteman (inderdaad Micha,
jee hebt het record aantal reanimaties gerapporteerd!), Nadine Nadall, Olav Fehres,
Sarahh Terol en Sophie de Vries.
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Eenn bijzonder woord van dank gaat uit naar de patiënten, partners en familieleden. Zij
warenn ondanks dat ze zich in een zeer moeilijke situatie bevonden, toch bereid mee te
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centralee rol in het onderzoek. Voor het melden van reanimaties aan de politie, brandweerr en het onderzoeksteam waren we geheel afhankelijk van jullie. Alle centralisten
enn medewerkers van beide CPA's wil ik danken voor de goede samenwerking, behulpzaamheidd en professionaliteit gedurende het onderzoek.
Dee politie agenten van de regio's Kennemerland en Zaanstreek-Waterland wil ik
bedankenn voor het deelnemen aan het onderzoek. Opmerkelijk was de getoonde inzet
enn professionaliteit tijdens de reanimaties. De samenwerking met het onderzoeksteam
verliepp erg prettig. Gijs de Kruijff (Politie Kennemerland) en Willem van Laar
(Politiee Zaanstreek-Waterland) wil ik speciaal bedanken voor de inzet in het coördinerenn van het project binnen de politieorganisatie.
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Mijnn dank gaat uit naar de brandweer Amsterdam en Amstelveen voor de enthousiaste
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