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Johan Groeneveld, collega en vriend
Emmy Rijnsburger, Ellen Smit en Roos Breukers
Oud-VUMC-collega’s

Op 18 september jl. hebben we helaas afscheid moeten nemen van
Johan Groeneveld.
Een begenadigd collega, uitmuntend wetenschapper en bovenal
vriend.
Hij studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
en specialiseerde zich aldaar tot internist. Hij verdiepte zich verder
in de intensive care-geneeskunde in Chicago en promoveerde
onder Prof Bert Thijs, met als thesis: The periheral vascular
function in septic shock. A clinical and experimental study. Samen
met Bert Thijs en Rob Strack van Schijndel werd hij het gezicht van
de interne intensive care-afdeling van het VU Medisch Centrum,
totdat zij één grote moderne closed format intensive care vormden
met de voormalig heelkundige en neurochirurgische intensive care
en het vak in volle breedte uitvoerden. Hij speelde een belangrijke
rol bij de opleiding van studenten en met zijn geheel eigen stijl
leerde hij hen een probleem te analyseren en de essentie van
wetenschap bij te brengen. Want er was altijd nog wel een “stukje”
te schrijven ondanks dat zijn CV wel vol was! Vele studenten
werden assistent en medisch specialist en promoveerden onder zijn
bezielende leiding. En zo zag hij vele collega’s volwassen worden
en uitvliegen over het hele land. Zowel nationaal als internationaal
was hij een graag gezien spreker en wist hij zijn vakgebied met veel
enthousiasme op zijn typerende manier neer te zetten.
Naast dat Johan een raswetenschapper was die beschikte over een brede
vakkennis, was hij een familieman en buitengewoon gezellige collega.

Hij kwam altijd stipt op tijd en volledig in het wit op de overdracht.
Daarna was er tijd voor koffie en genoot hij van het gekwebbel met
collega’s en assistenten over andere dan medische onderwerpen.
Breed geïnteresseerd als hij was, praatte hij over alles mee en bemoeide
hij zich overal tegenaan. Zo werd de politiek bediscussieerd, onze
gezinslevens en de huishoudelijke perikelen. Zelfs bij het doornemen
van de horoscopen bleef hij onder licht protest meepraten. De huidige
Trump/Clinton debatten zouden uitgebreid becommentarieerd
worden en tot veel hilariteit hebben geleid. Wat hebben we samen
gelachen. Hij communiceerde op zijn eigen authentieke wijze met
zijn typerende snerende iets in toonhoogte toegenomen stemgeluid
en benaderde iedereen op dezelfde manier, dat vond men niet altijd
makkelijk. Hij was verbaal zo scherp als een mes, gedreven en zeer
intelligent. Na jaren gewerkt te hebben in het VU Medisch Centrum
besloot hij dat het tijd was voor vernieuwing en ging hij aan de slag in
het Erasmus Medisch Centrum waar hij zich als een vis in het water
voelde en zich zeer gewaardeerd voelde door zijn collega’s. Hij reisde
met het openbaar vervoer waar hij met een niet aflatende energie
nieuwe stukken schreef en becommentarieerde. Hij had hier graag tot
zijn pensioen zijn bijdrage willen leveren. Ook toen hij geconfronteerd
werd met zijn ziekte probeerde hij alles uit het leven te halen, zowel
thuis als op het werk. Zo bleef hij zijn promovendi begeleiden tot aan
de laatste weken van zijn leven.
Nationaal en internationaal zijn we een zeer gewaardeerd collega
verloren, maar bovenal verliezen we een vriend.
Johan rust zacht
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