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Dankwoord

Bij het schrijven van een proefschrift ben je nooit alleen, er zijn dan ook veel mensen die ik wil bedan-

ken. 

Allereerst dank ik Thea, Fedde, Marga en Anne. Onderweg naar een promotie - maar zeker niet alleen 

daarbij - is het belangrijk een goed thuis te hebben, en door jullie heb ik dat. Ik dank jullie voor de tijd 

en ruimte (in de ruimste zin van het woord).

Mijn promotoren ben ik grote dank verschuldigd voor de wijze waarop ze me hebben begeleid. 

Prof.dr.L.T.W. de Jong – van den Berg, beste Lolkje, waar een treinreis al niet toe kan leiden. ‘Jij moet 

gewoon promoveren’, zei je en daarmee gaf je de aanzet tot het schrijven van dit proefschrift. Je har-

telijkheid, spontaniteit, inzichten en ideeën vormen een onuitputtelijke bron. 

Prof.dr.E.J. Duiverman, beste Eric, je hebt een fenomenale kennis op het gebied van kinderlongziek-

ten en gaf me talloze waardevolle aanwijzingen en adviezen. Lolkje en Eric, voor mij zijn jullie de 

gedroomde promotoren, ik hoop van harte dat dit proefschrift geen punt is in onze samenwerking, 

maar een komma.

De leden van de leescommissie dank ik voor de bereidwilligheid en snelheid in het beoordelen. Ik 

voel me vereerd dat jullie deze taak wilden uitvoeren. Prof.dr.P.J.J. Sauer, beste Pieter, in Groningen gaf 

je niet alleen een krachtige impuls aan het doen van onderzoek ten bate van het zieke kind, maar ook 

aan de opleiding tot kinderarts.   

Prof dr.K Brouwers, beste Koos, al jaren combineer jij je werk in het MCL met het hoogleraarschap aan 

de universiteit. Je kennis en ervaring zijn op beide plekken van grote waarde.  

Prof.dr.P.L.P. Brand, beste Paul, ik vind het om meerdere redenen bijzonder dat je deel uitmaakt van de 

leescommissie. Regelmatig kruisen onze wegen zich en ik hoop dat dat nog vaak zal gebeuren. 

Dit proefschrift is ontstaan met hulp van een groot aantal mensen. Paul van den Berg, jij vormde de 

brug tussen de IADB en mijn vragen. Ik heb grote bewondering voor je hulp en bereidwilligheid. 

Eric Schirm legde de basis voor kinder-farmacoepidemiologisch onderzoek met IADB-gegevens 

en daarmee ook voor dit werk. Eric van Roon, het is een voorrecht met je te mogen samenwerken 

in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Ik hoop (en verwacht) deze samenwerking verder uit te 

bouwen. Hilde Tobi, jij stond aan de wieg van dit proefschrift, bedankt! De apothekers die betrokken 

waren bij de interventie, het zogenaamde PAPA-onderzoek, dank ik voor de inzet, tijdsinvestering en 

enthousiasme.

Joyce de Langen-Wouterse en Eugene van Puijenbroek van het Nederlands Bureau Bijwerkingen 
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Lareb, jullie waren bereid tijd in energie te stoppen in het onderzoek naar bijwerkingen.

Eric van der Vorm en Simon Rienstra dank ik voor de hulp bij het eerste onderzoek naar de hygiëne 

van voorzetkamers. Bob Wilffert, jij gaf de aanzet voor het vervolg hiervan, Hylke Visserman en Jan 

Weel zorgden ervoor dat het idee praktisch uitgevoerd kon worden, bedankt! Bart Rottier, gaande-

weg partner in het onderzoek, je enthousiasme en betrokkenheid, op allerlei terreinen, zijn aansteke-

lijk. Het is een genoegen met je te mogen werken.

Anne de Boer en Paul Hagedoorn, jullie stellen talent, kennis en gedrevenheid in dienst van zieke 

mensen, bedankt voor jullie geduld. Doetie en Maarten, jullie hebben heel wat werk verzet. Prof.

dr.Erik Frijlink dank ik voor de gastvrijheid en gelegenheid met dosisaerosolen en voorzetkamers on-

derzoek te doen. Cobi Brouwer, kinderastmaverpleegkundige, ruim 15 jaar ben je steun en toeverlaat 

voor kinderen met astma, hun ouders en voor mij. Arvid, het is een voorrecht je als partner te hebben 

in de patiëntenzorg en het onderzoek op het terrein van astma en allergie.

Alle stukken tekst, veelal niet meer dan een verzameling Engelstalige woorden zijn door James Collins 

woorden in de Engelse taal geworden. Seamus, thanks! 

Mijn collega-kinderartsen dank ik voor de steun, collegialiteit en pret. Beste Evelyn, Carla, Nathalie, 

Tina, Jan, Ronald en Arvid, wat hebben we een mooi team, samen zorgen we – denk ik - goed voor de 

aan onze zorg toevertrouwde kinderen.

De polikliniekassistentes, met name Maaike de Boer, zijn onmisbaar in het dagelijks werk als dokter, ik 

dank jullie voor de hulp. Dat geldt ook voor alle andere medewerkers van het kindercentrum.

De directie van het MCL ben ik erkentelijk voor de dagen vrijaf om aan dit proefschrift te werken. De 

wetenschappelijke commissie van de medische staf van het MCL gaf financiële steun voor een aantal 

projecten.

Mijn paranimfen, Helmer Le Cointre en Ronald Boontje, vergezeld door Eveline en Jacqueline, jullie 

zijn door je royale taakopvatting mij tot grote steun. Bovendien is het erg gezellig.

Tot slot, dit proefschrift heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van de zorg 

voor zieke kinderen. Hen dank ik voor het vertrouwen en de inspiratie en wens hen alle goeds. 




