In memoriam:
AB Johan Groeneveld MD, PhD, 1955 - 2016

Gedreven wetenschapper en een scherpe geest
Diederik Gommers
Het bestuur van de NVIC, voorzitter

‘…Ik heb verschrikkelijk veel plezier in m’n werk...... Ik vind
patiëntenzorg leuk, ik vind jonge mensen iets uitleggen en
lesgeven érg leuk. Ik hou van snel en efficiënt werken en van een
beetje vrijheid. Waar ik slecht tegen kan, is inefficiënt tijdgebruik,
geen beslissingen nemen en moeilijk doen. Maar het allerleukst
vind ik het om een goed stuk te schrijven dat gepubliceerd wordt
in een wetenschappelijk tijdschrift…’
Uit: NVIC en intensive care in Nederland – lustrumuitgave NVIC (2013)

Op 18 september 2016 is ons ere-lid prof. dr. A.B.J. (Johan)
Groeneveld op 60-jarige leeftijd overleden.
Johan was een prominent, graag gezien, lid van de Nederlandse
Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Een gedreven,
succesvolle wetenschapper en een scherpe geest die genoot van
discussies. Johan was vele jaren actief voor de vereniging.
Hij heeft zich, onder andere in zijn rol als editor-in-chief,
jarenlang ingespannen om ons tijdschrift, het NJCC, vorm te
geven en te brengen tot het wetenschappelijk tijdschrift dat
het nu is. Door de niet aflatende energie en inzet van Johan
veranderde het verenigingsblaadje stap voor stap in een
wetenschappelijk tijdschrift. Eerst met artikelen die werden
ingekocht, later met enkel ‘eigen’ artikelen. Om het NJCC verder
te helpen vond Johan het belangrijk om met de tijd mee te gaan
en werd het online indienen en het online review proces van
manuscripten mogelijk.

Ook zijn onnavolgbare voordrachten zullen wij node missen.
Zijn voordrachten en argumenten bracht hij met groot gevoel
voor humor. Johan genoot er van zijn kennis te delen met
collega’s, maar vooral ook met jonge dokters.
Vanuit deze passie werd Johan lid van de congrescommissie.
Zijn voorzitterschap hiervan heeft geresulteerd in vele
interessante congressen. Uit het grote (internationale) netwerk
van Johan kon vaak geput worden om invulling te geven aan de
congresprogramma’s.
In 2017 viert de NVIC haar veertigjarig bestaan. Dat de NVIC
nu een stevige basis heeft om de intensive care-geneeskunde in
al zijn facetten te promoten is vooral te danken aan de tomeloze
inzet van mensen als Johan. Toen in haar jonge jaren de NVIC
in een impasse verkeerde, zorgde zijn enigszins ongeduldige
gedrevenheid ervoor dat wetenschap en onderwijs het stevige
fundament werden waarop de NVIC verder kon gaan bouwen.
Johan heeft zijn functies voor de NVIC vervuld tot op het
moment dat het ziek zijn hem dwong afscheid te nemen. Wij
zijn Johan dankbaar voor alles wat hij voor de intensive caregeneeskunde en de NVIC in het bijzonder heeft betekend.
Wij herinneren hem met veel respect en waardering.
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