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Bijna ieder dankwoord van een proefschrift begint met een clichézin zoals: “dit proefschrift 

heeft niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van anderen”. Aangezien dit conform de 

werkelijkheid is, ontkom ik hier helaas dan ook niet aan. Bij deze wil ik dus beginnen om 

iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige proefschrift. Verder 

zijn er nog enkele mensen die ik persoonlijk wil bedanken.

Beste Maarten, jij hebt me de kans gegeven om bij jou te kunnen promoveren. Nadat ik mijn 

studie Farmacie had afgerond, met mijn afstudeeronderzoek in de farmaco-economie, wist 

ik niet wat ik daarna zou willen doen. Jij kwam toen op het idee om te gaan promoveren in 

de gezondheidseconomie/farmaco-economie. Omdat jij mijn directe begeleider zou worden, 

heb ik hier eigenlijk geen moment over na hoeven denken. Ik ben je erg dankbaar voor het 

bieden van deze kans, want ik heb ontzettend veel geleerd en tegelijkertijd een ontzettend 

leuke tijd gehad de afgelopen jaren. Jouw manier van werken is zeer prettig geweest voor 

mij als promovendus (maar ik denk dat ik hier namens al jouw promovendi spreek). Je hebt 

me aan de ene kant heel veel vrijheid gegeven, maar tegelijkertijd heb je mij ook bij vele 

zaken betrokken en daardoor veel verantwoordelijkheid en vertrouwen gegeven. Jij staat 

altijd voor je promovendi klaar als er wat is, en dan bedoel ik echt letterlijk dag en nacht. 

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat die relaxte sfeer die jij creëert, resulteert in een 

sterke toename van de productiviteit en de kwaliteit van het werk.

 Verder zorg jij er ook nog voor dat jouw promovendi aan de noodzakelijke ontspanning 

toe komen buiten het werk. Op zaterdag of zondag wanneer FC Groningen een thuiswed-

strijd speelt, zorg ik altijd dat ik mijn telefoon binnen handbereik heb, aangezien het fre-

quent voorkomt dat je me belt om te zeggen dat je een kaartje over hebt. Ik moet toegeven 

dat ik er altijd van geniet om mee te gaan naar de Euroborg, maar uiteindelijk blijft er na-

tuurlijk toch maar één echte FC.

 Maarten, ik denk dat jij de beste promotor bent die een promovendus zich maar kan wen-

sen. Dit geldt in ieder geval wel voor mij. Bedankt voor alles!

Beste Lolkje, ik heb het samenwerken met jou altijd zeer prettig gevonden. Hoewel je soms 

moeite had met het begrijpen van de complexe methodologieën die ik gebruikte in mijn 

studies, was je toch altijd heel erg enthousiast en betrokken. Ik ben niet altijd even strikt 

geweest in het plannen van onze afspraken eens in de twee weken, maar desondanks heb 

ik deze bijeenkomsten toch altijd als positief ervaren. Wat ik erg waardeer in jou is dat je 

als afdelingshoofd en promotor ook erg geïnteresseerd bent in het privéleven van je mede-

werkers en promovendi. Een gesprek met jou ging ook regelmatig niet over werk wat zorgt 

voor een aangename sfeer. Ontzettend bedankt voor je steun en bijdrage aan dit proefschrift. 
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Verder wil ik hier natuurlijk alle farmaco-economen, Jasper Bos, Gijs Hubben, Rogier Klok, 

René van Hulst, Petros Pechlivanoglou, Stefan Vegter, Mark Rozenbaum, Hong-Ahn Tu 

en Tjalke Westra, nog even bij naam noemen en bedanken. Het is mijn inziens uniek hoe 

gezelligheid en productiviteit al die jaren (en nog steeds) zijn samen gegaan binnen de 

farmaco-economie groep. Enerzijds wordt er goed samen gewerkt waardoor er kwalitatief 

hoogstaand werk wordt afgeleverd, maar anderzijds wordt er ook (heel) veel gelachen. Deze 

gezelligheid heeft zich niet alleen beperkt tot de werkvloer, maar ook tot daar buiten in de 

vorm van gezamenlijke etentjes, BBQ’s en borrels. Jasper en Gijs zijn inmiddels al gepro-

moveerd en tegenwoordig in het buitenland werkzaam. Rogier, René en Cornelis, wij zijn 

ongeveer tegelijkertijd gestart met onze promotie en hebben daarom samen veel congressen 

en cursussen bezocht. Deze congressen en cursussen (of ‘vakanties’ zoals Cornelis het ook 

wel noemde) waren altijd zeer gezellig, en vaak leerzaam, waardoor er een hechte band is 

ontstaan. Cornelis ken ik al sinds de start van de studie Farmacie in 1998, waarna we veel 

met elkaar opgetrokken zijn tijdens de studie en later tijdens onze promotie. De cursus in 

York die we samen gevolgd hebben is nog steeds één van de hoogtepunten. Het was alleen 

treurig dat jij de laatste vrijdagochtend last had van een griepje…of had jouw paracetamol 

gebruik toch een andere reden? Cornelis, ontzettend bedankt voor al je inbreng. Jij bent 

iemand op wie je altijd kunt bouwen, ook naast het werk. René, naast je drukke baan als zie-

kenhuisapotheker (en vader) wil je toch altijd van alle ontwikkelingen binnen de farmaco-

economie op de hoogte blijven. Hoewel we weinig samen gewerkt hebben aan projecten, 

hebben we toch de nodige methodologische discussies gevoerd. En ondanks je drukke be-

staan heb je ook regelmatig tijd voor een goede grap…en dan het liefst via de email. Rogier, 

wij hebben samen aan hoofdstuk 5 van dit proefschrift gewerkt. Ik kan wel zeggen dat deze 

vruchtbare samenwerking tot een mooie publicatie in een vooraanstaand tijdschrift heeft 

geleid. Verder heb jij me ertoe gebracht lid te worden bij Veracket, waar we een leuke tijd 

hebben gehad. Verder heb jij ervoor gezorgd dat het woord ‘netwerken’ wel een bijzondere 

betekenis heeft gekregen. Het is mij namelijk nog steeds een raadsel hoe jij het, tijdens het 

ISPOR congres in Florence, voor elkaar hebt gekregen een vrouw zover te krijgen om je een 

glas rode wijn over je pak te gooien zonder er ook maar één woord mee te wisselen. Petros, 

vanaf de verhuizing van onze afdeling zijn wij een kamer gaan delen. Ik moet zeggen dat 

dit mij tot dusverre erg goed is bevallen. Jij bent, zowel als econometrist en als persoon, 

zeer zeker een versterking voor de farmaco-economie groep. Jouw statistische kennis zorgt 

ervoor dat de kwaliteit van de economisch analyses binnen onze groep nog verder toeneemt. 

We hebben op onze kamer regelmatig diepgaande statistiek gerelateerde discussies die erg 

leerzaam zijn. Verder hebben we ook al enkele malen samen gewerkt aan verschillende on-
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derzoeken. Echter, ik had al enkele weken eerder klaar kunnen zijn met dit proefschrift wan-

neer jouw Servische huisgenoot niet minstens drie keer per dag naar onze kamer belde voor 

de meest onbenullige zaken. Desondanks, Petros, ontzettend bedankt voor je hulp en maak 

je niet al te druk over je publicaties die komen vanzelf. Ik hoop dat de nieuwe generatie, 

Stefan, Mark, Tjalke en Hong-Ahn diezelfde leerzame en plezierige tijd tegemoet mogen 

zien en dat zij in de toekomst hun promotie succesvol af zullen ronden. Voor Mark en Stefan 

zal dit echter geen enkel probleem zijn wanneer de snelheid van hun promotie evenredig 

loopt met de snelheid waarmee ze de MB’s van nieuwe films via het internet binnen halen.  

Ook wil ik mijn dank uitbrengen aan de secretaresse van onze afdeling ‘FarmacoEpidemio-

logie & FarmacoEconomie’, Jannie Schoonveld. Zij is niet alleen een erg gezellige collega, 

maar ook nog eens heel goed in haar werk. Als er iets geregeld moet worden, zorgt ze er 

altijd voor dat dit zowel snel als goed gebeurt.

De hoofdstukken in dit proefschrift, welke inmiddels veelal zijn gepubliceerd in vooraan-

staande wetenschappelijk tijdschriften, zouden kwalitatief niet van dit niveau zijn geweest 

zonder de inbreng van alle co-auteurs. Hierbij wil ik dan ook alle co-auteurs bedanken die 

een bijdrage hebben geleverd aan één van de hoofdstukken.

Deze promotie heeft vanzelfsprekend niet tot stand kunnen komen zonder de bereidheid van 

de leescommissie om dit proefschrift te beoordelen. Hierbij wil ik dan ook de leden van de 

leescommissie, Prof. dr. J.J. Roord, Prof. dr. J.L. Severens en Prof. dr. W.J. Edmunds, harte-

lijk bedanken voor hun bereidheid om dit proefschrift te beoordelen. 

Prof. PhD. J. J. Roord, Prof. PhD. J.L. Severens and Prof. PhD. W.J. Edmunds, thank you 

very much for your willingness to join the committee to review my thesis.      

Als afsluiting wil ik graag nog enkele personen bedanken die niet direct een bijdrage hebben 

geleverd aan de wetenschappelijke inhoud van dit proefschrift, maar die wel heel belangrijk 

zijn geweest in de totstandkoming van dit proefschrift en deze promotie. 

Beste Ruben Laddé en René Mooten, ik vind het ontzettend leuk dat jullie paranimf willen 

zijn bij mijn promotie, bedankt hiervoor.
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Ria en Sanne Lusink, zonder jullie was de omslag van dit proefschrift nooit zo mooi gewor-

den. Ontzettend bedankt voor alle tijd en energie die jullie erin hebben gestoken om tot dit 

resultaat te komen.

Geert de Jonge dank voor de prachtige lay-out van dit proefschrift en voor het drukken van 

de proefschriften. 

Lieve papa en mama, van alle personen ben ik jullie wel het allermeeste dank verschuldigd. 

Het lijkt misschien soms alsof ik het allemaal maar als ‘normaal’ beschouw wat jullie al-

lemaal voor mij (en Bas en Myra) gedaan hebben en nog steeds doen, maar dat doe ik zeker 

niet. Jullie hebben mij de mogelijkheid en vrijheid gegeven om mij te ontwikkelen tot die 

persoon die ik nu ben. Ik heb gedurende mijn studie en promotie-onderzoek altijd op jullie 

onvoorwaardelijke, positieve en stimulerende steun kunnen rekenen. Hoewel, papa nog wel 

eens grapte dat hij mijn geschreven artikelen allemaal als gesneden koek beschouwde, heb 

ik altijd het gevoel gehad dat jullie trots zijn op wat ik bereikt heb. Jullie kunnen daarom 

ook heel erg trots op jullie zelf zijn, want zonder jullie had ik dit nooit bereikt. Ik zal jullie 

hier eeuwig dankbaar voor zijn!

Tot besluit wil ik me graag nog even richten tot mijn lieve vriendin. Femke, je hebt heel wat 

te stellen gehad met mij tijdens mijn promotie. Het kwam regelmatig voor dat ik weekendjes 

weg of avondjes uit heb moeten afzeggen, omdat ik te druk met mijn werk bezig was. Ik 

besef ook heel goed dat het voor jou niet altijd even gezellig is geweest als ik ’s avonds of 

in het weekend aan het werk ging. Desondanks heb je me toch altijd voor de volle 100% 

gesteund tijdens mijn promotie-traject en dat vind ik erg knap en waardeer ik zeer. Als ik erg 

druk met mijn werk was, probeerde jij juist nog een stapje extra te doen om mij te ontzien 

als het ging om huishoudelijke zaken, zoals koken, wassen of schoonmaken. Lieve Femke, 

bedankt voor alle steun en liefde die je me gegeven hebt tijdens het onderzoek! Jij bent echt 

de liefste persoon die ik ooit ben tegen gekomen en daarom hou ik ook zoveel van jou.   




