
Dankwoord
Met de afronding van mijn proefschrift, kan het werk dan echt beginnen! 
Mijn interesse voor de faramacoepidemiologie, farmacoeconomie, ge-
zondheidseconomie en daaraan gerelateerde aspecten in bredere zin, zul-
len me in mijn toekomstige werkzaamheden zeker blijven motiveren om 
mijn steentje aan deze vakgebieden bij te blijven dragen. 

Met dit proefschrift wordt voor mij een bijzonder interessante periode af-
gesloten waarin ik veel van en met anderen heb mogen leren. Ik voel me 
een bevoorrecht persoon! Dank aan al degenen die hun bijdrage hebben 
geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift. Natuurlijk wil ik 
hierbij nog graag enkele mensen persoonlijk bedanken.  

Allereerst wil ik graag mijn begeleiders Prof. dr. Maarten J. Postma, Prof. 
dr. Lolkje T.W. de Jong-van den Berg, Prof. dr. Paul E. de Jong en Dr. Ron 
T. Gansevoort  bedanken.

Beste Maarten, het ontbreken van mijn naam in jouw dankwoord ter ge-
legenheid van je oratie, heeft me niet doen besluiten om je naam hier weg 
te laten, al had jij misschien anders verwacht? Sinds het eerste jaar van 
mijn studie Farmacie loop ik al je kamer binnen. Alhoewel onze kamers 
nu recht tegenover elkaar zitten en jij nu ook mijn kamer binnen komt 
lopen, is er wat dat betreft weinig veranderd. Anderzijds is er in die 10 
jaar toch ook wel weer veel veranderd; inmiddels mag jij jezelf Professor 
noemen en heb ik me mede dankzij jou ontwikkeld tot de onderzoeker 
die ik nu ben. Ik wil je bijzonder bedanken voor je begeleiding bij mijn 
onderzoek. De vrijheid en ruimte die je me geeft in mijn werk binnen onze 
afdeling ervaar ik als zeer prettig. Jouw stimulerende manier van hard 
werken spreekt mij erg aan, maar ook je relativeringsvermogen waardeer 
ik zeer. Ik heb veel van je geleerd en denk dat we elkaar perfect aanvullen. 
Ik hoop dat dit in de toekomst zo zal blijven.

Beste Lolkje, bedankt voor al je input tijdens onze discussies over de di-
verse studies die we bespraken.  Ik heb het altijd erg stimulerend gevonden 
om met jou na te denken over de studie opzet, uitvoering en waardeer je 
toegankelijkheid zeer. Het is fantastisch dat je naast de onderzoeksbespre-
kingen ook altijd in bent voor een ‘social talk’. Dank voor de schouder-
klopjes op het moment dat een onderzoek niet zo voorspoedig verliep. Ik 
ben blij dat het tijdens het promotie traject uiteindelijk toch nog gelukt is 
om in plaats van ‘heeft Lolkje’ gewoon ‘heb jij’ te zeggen. Dit zal ik probe-
ren te blijven doen. 
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Beste Paul, ik heb erg genoten van onze besprekingen waarbij je op een rustige 
manier overzag wat de betreffende onderzoeksresultaten eigenlijk betekenden. 
Je vertaalslag naar de klinische praktijk was erg waardevol en heeft mij bewust 
gemaakt van het belang hiervan. Ik hoop in de nabije toekomst in het kader 
van de lopende onderzoeken op eenzelfde manier met je te mogen samenwer-
ken. Hartelijk dank voor je betrokkenheid, input en enthousiasme.

Beste Ron, dank voor je inbreng tijdens onze soms ‘heftige’ discussies. Ik ben 
van mening dat we uiteindelijk steeds de juiste keuzes gemaakt hebben, ook 
al waren we het niet altijd meteen eens. Je betrokkenheid en verantwoor-
delijkheidsgevoel hebben uiteindelijk tot mooie artikelen geleid, waarbij ik 
heb geleerd van jouw manier van opschrijven. We zullen ongetwijfeld in de 
toekomst nog samenwerken.

De leden van de leescommissie Prof. dr. L. Annemans, Prof. dr. F.M. Haaijer-
Ruskamp en Prof. dr. F. Zijlstra, ben ik zeer erkentelijk voor de bereidheid 
tot het beoordelen van mijn proefschrift. Beste Lieven, ik hoop in de toe-
komst nog in diverse verbanden met je samen te mogen werken. Beste Floor, 
waar mijn promotie aanvankelijk startte met een onderzoek bij de ‘Klinische 
Farmacologie’ afdeling lijkt de promotie cirkel nu rond met je rol bij de be-
oordeling van mijn manuscript. Dit vind ik erg leuk.

Ook wil ik hierbij alle co-auteurs bedanken die hebben bijgedragen aan 
één van de hoofdstukken in mijn proefschrift. Ik wil hierbij nog even spe-
cifiek de aandacht vestigen op Dr. Jarir Atthobari en Dr. Adriaan A. Voors. 
Dear Jarir, it was nice to work with you on several papers, but especially 
how we worked together on the PREVEND-IT economic evaluation was 
very special. Beste Adriaan, dank voor je input met betrekking tot de hoofd-
stukken over de ‘sartanen’. In de toekomst zou ik ook graag met jullie beide 
blijven samenwerken; volgens mij zijn er voldoende aanknopingspunten voor 
een gezamenlijk toekomstig onderzoek. 

Als er zoveel mensen betrokken zijn bij een promotie-traject, is het 
ook vanzelfsprekend dat ik hierbij de secretaresses van de afdelingen 
‘FarmacoEpidemiologie & FarmacoEconomie’ en ‘Nefrologie’ wil bedan-
ken. Met name het regelen van afspraken was zonder de hulp van Jannie en 
Winie niet gelukt.  

Daarnaast wil ik hierbij graag de studenten bedanken die tijdens mijn pro-
motie-traject hun master-onderzoek of keuzevak bij mij hebben gedaan. 
Het was erg inspirerend om met jullie onderzoek te mogen doen. 
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Ik heb het contact met de Nefrologie promovendi Auke, Jacoline, Marije 
en Nynke erg prettig gevonden. Met Auke en Jacoline heb ik een gezellige 
tijd gehad tijdens de diverse GUIDE cursussen en daarnaast hebben jullie 
me alle vier goed weten te helpen op het moment dat ik vragen had over de 
PREVEND data. Dank hiervoor!  

Nynke Tiekstra dank voor de prachtige lay-out van dit proefschrift! Zonder 
jouw hulp zou mijn proefschrift er nooit zo professioneel hebben uitgezien.   

Alle collega’s van de afdelingen FarmacoEpidemiologie & FarmacoEconomie 
en Farmacotherapie & Farmaceutische patiëntenzorg onder leiding van 
hoogleraren Lolkje de Jong-van den Berg en Koos Brouwers wil ik bedanken 
voor de inbreng gedurende de onderzoeksbijeenkomsten. Ook de dRUGs 
meetings samen met de groep van hoogleraar Floor Haaijer-Ruskamp zijn 
vaak zeer interessant en leiden veelal tot leerzame discussies. 

Bert, Jens en Sipke van IADB.nl staan altijd voor je klaar. Als het nu gaat 
om het oplossen van een computer probleem of het bedenken van inge-
wikkelde queries, ik kan altijd een beroep op jullie doen. Bedankt jongens!

Zonder het risico te lopen verder nog iemand te vergeten wil ik graag alle 
oude en huidige medewerkers van de afdelingen FarmacoEpidemiologie 
& FarmacoEconomie en Farmacotherapie & Farmacotherapeutische 
Patiëntenzorg bedanken voor prettige werksfeer en gezelligheid op onze 
afdeling. De koffiepauzes, georganiseerde borrels, glühwein drinken, dag-
jes uit en de nieuwjaarslunch waren vaak erg geslaagd. Ik hoop dan ook ze-
ker dat deze tradities in stand gehouden worden. Daarnaast waren er nog 
de zogenoemde ATC-DDD festiviteiten. Alhoewel ik slechts enkele malen 
naar een ATC-DDD borrel ben geweest, denk ik dat het alleen al gezien de 
prachtige emailwisselingen een onovertroffen succes is gebleken.

Natuurlijk wil ik hier nog specifiek de farmacoeconomen Jasper, Rogier, 
René, Robin, Gijs, Petros, Albert-Jan, Stefan, Mark, Tjalke en Hong-ahn 
noemen. Ik denk dat we inmiddels uitgegroeid zijn tot een hecht team dat 
efficiënt samenwerkt. Naast het harde werken in een goede sfeer is er al-
tijd tijd voor een goede grap die niet altijd even goed door de beugel kan. 
We zijn steeds prominenter aanwezig op congressen als de ISPOR, iHEA 
en EUPHA waar we het altijd erg gezellig weten te maken. Naast de seni-
ors Jasper, Rogier en René die alledrie al gepromoveerd zijn, ken ik Robin 
het langst. We hebben diverse cursussen samen gevolgd, waarvan de York 
cursus nog wel het meest noemenswaardig is. Samen begonnen we met de 
Farmacie studie en ongeveer gelijktijdig hebben we ook ons proefschrift 
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afgerond. Dit schept een band, al zeg ik het zelf! Naast de methodologische 
input van Robin is de versterking van de afdeling met Petros een belangrijk 
feit. Petros, thanks for all your help on the methodological issues. Gijs, 
met jou heb ik veel gesproken over de commerciële aspecten van de ge-
zondheidseconomie. Inmiddels zit jij met je bedrijfje BaseCase in Berlijn 
en zijn er genoeg aanknopingspunten voor toekomstige samenwerking. Ik 
hoop dat de nieuwere lichting promovendi, Albert-Jan (in Londen), Stefan, 
Mark, Tjalke en Hong-ahn, net zoveel plezier in hun promotie-onderzoek 
mogen hebben als ik dat heb gehad. De vele interessante projecten maken 
het mogelijk dat we in een goede synergie met elkaar tot een nog hoger 
niveau kunnen komen. Dit is prachtig! 

Maarten en René, ik vind het nog steeds geweldig dat jullie enthousiast 
waren over mijn initiatief dat geleid heeft tot de onze samenwerking bin-
nen onze jonge universiteit ‘spin-off ’ ‘HECTA B.V.’ (‘Health Economics 
Consultancy & Technology Assessments’). We vormen samen een prachtig 
team!

Alhoewel ik vorig jaar gestopt ben met actief schaatsen bij de ‘Kluners’ wil 
ik mijn (sport)vrienden bedanken voor de vele ontspannende en inspan-
nende schaats- en fietskilometers. We vormen nog steeds een leuke groep 
die in staat is om het sportieve met het gezellige te verenigen.  

Familie Jentink (Pa, Ma, Hermy, William, Wilma, Mark, Robert, Ellen, 
Anouk, Marloes, Arjen en Anne) bedankt voor jullie interesse, betrokken-
heid en gezelligheid. 

Clichématig draag ik dit proefschrift op aan hen die mij dierbaar zijn. 
Mensen die me kennen weten wie het betreft, maar toch wil ik hierbij in het 
bijzonder mijn ouders (‘Heit & Mem’) bedanken voor hun intense betrok-
kenheid, onvoorwaardelijke steun, enorm enthousiasme en positieve sti-
mulans. Jullie hebben mij en Johannes de mogelijkheid en ruimte gegeven 
om ons te ontwikkelen tot wie we nu zijn en zijn daarmee een voorbeeld 
voor mij. Ik wil mijn broer(tje) Johannes en z’n vriendin Annie bedanken 
voor onze prachtige vriendschap. Johannes, ik vind het een eer dat jij mijn 
paranimf bent bij mijn promotie… een biertje drinken met jou geeft al iets 
extra’s dus met jou als paranimf is mijn promotie bij voorbaat geslaagd! 

Lieve Janneke, de liefde die je me geeft, je steun, je begrip, je geduld, je 
positieve instelling, je luisterend oor, je flexibiliteit, je kennis …bedankt 
voor alles! Ik geniet van elke dag samen met jou. Het is een bijzonder jaar 
waarin de toekomst ons vriendelijk toelacht. Ik heb er zin in!




