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A splendid sun hath set! (John Clare, 1824)
Nicole P. Juffermans
Editor-in-chief NJCC, Academic Medical Center, Amsterdam, Nederland

Deze extra uitgave van de Netherlands Journal of Critical Care
herdenkt voormalig hoofdredacteur Johan Groeneveld. Johan
was een van de architecten van de Intensive Care-geneeskunde
in Nederland en ver daarbuiten. Op de volgende pagina’s
beschrijven Johans collega’s de vele mijlpalen hij bereikte. Uit
de verslagen blijkt dat Johan diepe indruk maakte als dokter,
wetenschapper en mens.
In de jaren negentig stond Johan aan de wieg van INCA, de
vereniging die als eerste in Nederland begon met scholing
in Intensive Care-geneeskunde. Met de oprichting van de
Intensivisten Vereniging Nederland (IVN) gaf Johan een
verdere impuls aan de volwassenwording van de Nederlandse
Intensive Care. Johan typeerde de IVN - naast de NVIC en de
INCA de derde wetenschappelijke IC-vereniging in Nederlandmet genoegen als een ‘Sjors van de Rebellenclub’. De IVN
organiseerde onderwijsactiviteiten en initieerde publicaties in de
INCA Monitor, de latere NVIC Monitor. Deze uitgaven mogen
gelden als de voorloper van het Engelstalige, peer-reviewed
tijdschrift NJCC dat hij in 2000 begon en als hoofdredacteur
leidde. Johan vormde de NJCC tot het voornaamste platform
voor publicaties van eigen bodem en in toenemende mate ook
voor internationale bijdragen, mede door gebruik van zijn
omvangrijke netwerk. Hij stoomde het tijdschrift klaar voor
een Pubmednotering, die begin 2017 opnieuw zal worden
aangevraagd.
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Johan zette zich onvermoeibaar in voor professionalisering van
het vakgebied Intensive Care. Zijn niet-aflatende inspanning
om het wetenschappelijk gehalte van de IC-geneeskunde te
verhogen, beschouw ik als zijn belangrijkste bijdrage aan het
vak. Op zijn 24-ste schreef Johan zijn eerste wetenschappelijke
publicatie en hij bleef zijn leven lang productief. Hoewel zijn
laatste publicatie verscheen in de herfst van 2016 zal zijn werk
nog lang na-echoën in publicaties van anderen over onderzoeken
die Johan uitvoerde of initieerde. Zijn ziekte dwong Johan het
hoofdredacteurschap in 2015 over te dragen. Hij spande zich
ook daarna tot het laatst in voor de NJCC door onderwerpen te
bedenken en door bij te dragen aan het reviewproces.
De redactie van de NJCC zal Johan enorm missen, maar kan
zich enigszins troosten met de indrukwekkende reikwijdte van
diens geestelijke erfenis. Deze uitgave maakt die inspirerende
reikwijdte andermaal duidelijk. Johans zon mag zijn onder
gegaan, de internationale intensive caregemeenschap zal nog
lang nagloeien.

