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Na 4 jaar (en nog wat langer…) is het boekwerk dan eindelijk klaar en ben ik toe aan het meest 

gelezen gedeelte uit een proefschrift: het dankwoord. Hoe cliché maar inderdaad, een proefschrift 

schrijf je niet alleen. Daarom wil ik graag de volgende mensen bedanken.

Promotor prof. dr. Han de Gier, beste Han, tijdens een college gaf je informatie over een onderzoeks-

project dat me erg aansprak. Het onderzoek trok me maar de openbare apotheek ook. Dit onderzoek 

was de perfecte combinatie: onderzoek in de openbare apotheek praktijk. Ik heb ontzettend veel 

geleerd van mijn periode als AIO. De congressen en bijeenkomsten waar je me mee naartoe nam en 

introduceerde heb ik als zeer leerzaam ervaren. Ook was je zeer betrokken bij de privélevens van de 

AIO’s en zorgde je goed voor ons middels nieuwjaar etentjes waar ook onze partners altijd welkom 

waren. Dank voor alles tijdens deze periode.

Promotor prof. dr. Koos Brouwers, beste Koos, dank voor je waardevolle opmerkingen op de manu-

scripten. De frisse blik van iemand die niet met de dagelijkse gang van zaken rond het onderzoek 

bezig was maakte dat de manuscripten hierdoor verbeterden.

Promotor prof. dr. Pieter de Graeff, beste Pieter, we spraken elkaar niet zo vaak als de andere promo-

toren, mede ook omdat je buiten onze afdeling werkzaam bent. Bedankt voor je frisse blik op het 

onderzoek en de manuscripten en je feedback hierop.

Prof. dr. Jos van der Werf, beste Jos, als promotor van Timothy hebben wij ook veel contact gehad. Ik 

kon jullie niet altijd volgen maar ik heb veel geleerd van onze brainstormsessies en jullie andere kijk 

op de Nederlandse farmacie. Dank hiervoor.

Apothekers en huisartsen uit het DAPPER onderzoek: Peter de Haan, Erik Ludden, Jos Lüers, Mark 

Niestijl, Jos Timmer, Anne de Vries-Bots, Louwe Hakvoort, Jaap Talsma, Tanne van Wijngaarden. 

Dank voor jullie waardevolle input tijdens het onderzoek en op het gebruik van het Farmacothera-

peutisch BehandelPlan (FBP). Het is heel waardevol om feedback uit de praktijk te ontvangen, dit 

merk ik zelf ook nu ik in de praktijk werkzaam ben.

Klaas van der Meer en Annemieke Okhuijsen, dank voor jullie medewerking als onderzoekers aan 

het DAPPER onderzoek. Annemieke, ik vond het heel prettig met je samen te werken.

Ik dank alle mensen die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van het Web-based Farmaco-

therapeutisch BehandelPlan (W-FBP): Egbert van Gelder, Tom van der Hoff, Otto Hulsman, Robi 

Nederlof, Harry Smith, Ellen Vergouwen, Niek Westenberg (PharmaPartners); Wijnand Thomassen 

(Vital Health Software); Robin Steinmetz, Peter Wittop Koning (Microbais); Martin Pruijsers (Isoft); 

Jurjen Punt, Denis Saciri (Promedico); Nico Burghouts, Maarten Wittop Koning (Ezorg).
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Ik dank alle apothekers en huisartsen die hebben deelgenomen aan de vervolgstudie. Bij naam wil 

ik noemen: Mark Niestijl, Martine Schirm-Bartels, Annet Tonkes, Gert Jonge Poerink, Sjoerd de Boer, 

Kadri Bülbül, Henri Dellemann, Gerda Dellemann-Bongers, Erik Duin, Mirjam van der Vorm-Elskamp, 

Nico Eyck, Henric ter Horst, Jan Koning, Evert Bakker, Marit Sturm, Maartje Dalstra-Mantel, Lia Hak-

voort, Ngan de Vries-Tran, Marten Waalkens, Wilma Heesen, Marco Nijentap, Sue Kroon, Clementine 

Stuijt, Birgit van den Doel-Henning, Jaap-Jan Koele, Jan Trooster, Angela Trooster-Bosse, Amanda 

Willems, Anneke van Oudenaarden, Carla Hilderink, Henk Broekman.

Tevens dank ik alle patiënten die hebben deelgenomen aan de verschillende onderzoeken beschre-

ven in dit proefschrift.

Theo Bollerman, dank voor je hulp bij de communicatie training aan apothekers en huisartsen. Hier 

heb ik zelf ook veel van geleerd wat ik zeker nu in de praktijk ook kan toepassen.

Aan het begin van mijn promotieonderzoek heb ik een maand in Schotland doorgebracht en er 

zijn altijd warme contacten geweest met de University of Strathclyde in Glasgow en professor Steve 

Hudson. Dear Steve, you have invited me to come to Scotland. I have learned a lot from you and 

have special memories to our dinners in Tai Orchid (Edinburgh). I really miss our brainstorm sessions 

either in Scotland, the Netherlands or somewhere at a conference. I know for sure you would be 

present during the defence of my thesis if you did not pass away too soon. I will always remember 

your pharmaceutical care philosophy.

Dear Tobias, when we met in Scotland you were already in the middle of your PhD, I was just begin-

ning. I have learned a lot from our brainstorm sessions in Scotland, in the Netherlands and when we 

met during conferences.

Dear Susan, thank you for your warm welcome when I came to visit you in Scotland and all the 

arrangements you have made for my stay.

Veel dank ben ik verschuldigd aan alle coauteurs. Zonder jullie waren de manuscripten er niet in 

deze vorm gekomen.

Mijn kamergenootjes op de afdeling FTFPZ: Fokaline, Susanne, Timothy, Silvia en Hoa. Fokaline, jij 

was aan het afronden toen ik begon en hebt me, als ouderejaars AIO, vaak op weg geholpen. Dank 

voor alle tips, ook in de laatste afrondende fase van mijn onderzoek. Susanne, naast (oud)collega 

inmiddels ook vriendin. Bedankt voor je gezelligheid tijdens en na het werk. Ik hoop je binnenkort 

weer op te kunnen zoeken in Berlijn. Timothy, wij startten samen een duo-promotie maar zijn elkaar 

in onze onderzoeken helaas kwijtgeraakt. Ik vond het heel fijn met jou te brainstormen en heb 

veel geleerd van jouw visie op de Nederlandse farmacie. Wellicht kwamen jouw ideeën voor de 

Nederlandse apotheker wat te vroeg maar ik zie steeds meer de veranderingen waar jij het jaren 
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geleden al over had. We hebben samen heel wat apotheken bezocht en dit was altijd weer gezellig. 

Silvia, jij kwam later bij ons op de kamer en wij hebben samen ook heel wat gebrainstormd over 

onze onderzoeken. Wellicht komen we elkaar in de toekomst weer eens tegen bij de Council of 

Europe. Hoa, I still remember the day you started your PhD in our department. We have learned a lot 

from each other about our cultural differences. I wish you all the best in Vietnam and remember you 

are always welcome at our place when you might visit the Netherlands.

Thank you to my colleague PhD-students for the ‘George’ moments. Dear members of ATC-DDD, you 

know who I mean. Thank you for all the gezellige evenings. Jelena, ik vond het heel fijn om met jou 

over mijn onderzoek te praten. Je wist hoe het leven als AIO was maar had ook de nodige afstand 

tot het onderzoek. Bedankt voor je vriendschap en de logeerplek in Groningen toen ik verhuisd was 

naar Leusden.

Alle medewerkers en collega’s van de afdelingen FTFPZ en FE2 en ook van de afdeling klinische 

farmacologie. De brainstormsessies en dRUG’s bijeenkomsten gaven vaak nieuwe inzichten. Fijn om 

in een laagdrempelige setting mijn onderzoek te kunnen presenteren.

Prof. dr. Lolkje de Jong-van den Berg, beste Lolkje, dankzij mijn masterproject bij EURCOAT in Belfast 

ben ik enthousiast geraakt voor het onderzoek. Uiteindelijk ben ik mijn PhD bij ‘de buren’ gestart 

maar ik kijk ook met goede gevoelens terug op mijn tijd bij FE2, dank hiervoor. Speciale dank aan de 

heren van de ICT: Sipke, Jugo, Bert en Jens. Voor elk probleem met betrekking tot ICT kon ik bij jullie 

aankloppen. Sipke en Jugo, jullie met name bedankt voor alle hulp bij het W-FBP. Het zat niet altijd 

mee maar het was heel fijn dat jullie hier als ICT-er bij betrokken waren. Sipke, ik ben blij met jou als 

paranimf en koester veel warme herinneringen aan onze tijd samen in Groningen. Ik hoop dat ons 

contact blijft nu we elkaar niet meer dagelijks spreken.

Speciale dank ook voor de dames van de secretariaten: Dini, Mirjam, Wanda en Anja (FTFPZ) en 

Jannie (FE2). Jannie, veel dank voor je hulp bij administratieve zaken rond de afronding van mijn 

proefschrift.

Ik dank ook alle masterstudenten die aan mijn onderzoek hebben meegewerkt: Corneel Braber, 

Evi Frencken, Samar Mardo, Patrick Dantuma, Erik Feenstra, Lisette Knuif, Annelies Kassies, Iris 

Zuydgeest, Merel van der Flier, Geert van der Werf.

Eva Mulder, dank voor je hulp met het coderen van alle behandelplannen. Het was een hele klus en 

af en toe overleg op Utrecht Centraal gaf nieuwe inzichten.

Collega’s uit de praktijk, Henk-Frans Kwint en Anne Leendertse. Dank voor jullie discussies over onze 

onderzoeken. Fijn om te beseffen niet alleen bezig te zijn.

Thank you to FIP members I have met during international conferences. It was a great opportunity 

to present my work during conferences. Besides all I have learned, I have also made new friends. 
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Dear Lorena, every year it was great to meet you again. We have spent some nice days together 

during conferences and before/after the conference to do some sightseeing. It was wonderful to 

visit you in Costa Rica, hopefully we will meet again some day, somewhere. Paulien, elk jaar tijdens 

FIP troffen we elkaar en hadden mooie discussies over ons vak en onze kijk op de farmacie. Ik kijk 

met warme herinneringen terug op onze reis door India. Hoop je binnenkort weer te spreken om 

onze ervaringen verder te delen.

Collega’s van apotheek Asklepios, dit is waar ik al die tijd op de vrije maandagen aan heb gewerkt. 

Annemieke, dank voor je vertrouwen. Ik heb ontzettend veel geleerd en kan mijn onderzoeks-

resultaten nu ook beter in perspectief plaatsen nu ik praktijkervaring heb opgedaan. Ik hoop de 

komende tijd nog veel van het geleerde in praktijk te kunnen brengen in Barneveld.

Lieve schoonfamilie van ’t Veld, Henk, Greet, Joost, Tim, Jessica, Agnes, dank jullie wel voor de liefde-

volle opname in jullie gezin. Ik als eerste meisje in jullie gezin was vast een hele omschakeling maar 

inmiddels zijn we weer in evenwicht. Dank voor de gezellige etentjes op zondag en ritjes van en 

naar het station. Het is fijn te weten dat naast mijn eigen familie er nog een familie achter mij staat.

Lieve familie en vrienden van Sander, dank voor jullie gezelligheid in Leusden. Dit heeft mij zeer 

geholpen mij thuis te voelen en een eigen plekje te creëren tussen al die voetballers. Lieve Esther, 

dank voor je ontwerp van de kaft van mijn proefschrift. Voor jou een heel andere opdracht maar hier 

ging je ook met alle enthousiasme mee aan de slag. Fijn om, naast de kaartjes, ook hierbij op jou als 

ontwerper te kunnen terugvallen.

Dank aan mijn vrienden, jullie weten wie ik bedoel. Afgelopen periode heb ik wellicht minder tijd 

gestoken in de vriendschappen die ik wel degelijk koester.

Lieve Maarten, ik koester onze band als broer en zus enorm. Groningen – Prinsenbeek was een hele 

afstand maar inmiddels wonen we weer wat dichter bij elkaar. Blijf je verder ontwikkelen zoals je nu 

doet, ik ben trots op je.

Lieve papa en mama, dit proefschrift draag ik op aan jullie. Ik ben opgegroeid in een zeer liefdevol 

gezin en jullie hebben mij de mogelijkheid gegeven mij te ontwikkelen tot de persoon die ik nu ben. 

Dankzij jullie heb ik kunnen studeren in Groningen. Ik ging op kamers wonen toen ik net 18 jaar was 

en deze periode heeft mij zeer gevormd. Het was fijn te weten dat ik een veilige thuisbasis achter mij 

had staan en ik kon dan ook altijd voor alles bij jullie aankloppen. Nog steeds staan jullie achter mij 

en daar ben ik jullie intens dankbaar voor. Papa, het feit dat je vandaag als paranimf letterlijk achter 

mij staat betekent ontzettend veel voor me, dankjewel.

Lieve Fleur, de eerste maanden van jouw leven lag de afronding van dit proefschrift nog op mijn 

schouders. Vanaf nu gaan we elke maandag samen leuke dingen doen.
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Liefste Sander, het was niet altijd makkelijk een relatie op te bouwen met 176 km spoor tussen ons 

in. Gelukkig kon ik de apotheekbezoeken voor mijn onderzoek vaak vanuit Leusden afleggen. Ik 

ben ontzettend blij en gelukkig met jou in mijn leven. Samen gaan we er een mooie toekomst van 

maken. Ik hou ontzettend veel van je.
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