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Dankwoord



 

Het schrijven van een proefschrift is iets wat je natuurlijk niet zonder hulp van 

andere mensen doet. Aan het eind van mijn studie farmacie kreeg ik bij de afdeling 

sociale farmacie de mogelijkheid om een afstudeeronderzoek uit te voeren in de 

farmacoeconomie. Maarten Postma was toen net begonnen als docent 

farmacoeconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het resultaat van dit 

afstudeerproject is onderdeel van hoofdstuk 6 van dit proefschrift.  

 

Aan het eind van mijn afstuderen kwam er een project beschikbaar van de 

Proeftuinen farmacie in Groningen. Aangezien dit project over proton pomp 

remmers aansloot bij mijn afstudeerproject en de samenwerking met Maarten zeer 

geslaagd was, ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ik wil Hilke Blei, Julius van 

Dam en Egbert de Jong bedanken voor de samenwerking in dit project.  

 

Bij de start van dit project leek het Maarten een goed idee om me een 

promotieplaats aan te bieden b armacie, 

Farmacoepidemiologie en Farmacotherapie. Aangezien ik niet direct de behoefte 

had om in een apotheek aan de slag te gaan heb ik hier ja tegen gezegd, met als 

voorwaarde dat ik ondertussen wel mijn apothekersdiploma kon halen. Na overleg 

met Lolkje de Jong-van den Berg en een strak tijdschema bleek dit mogelijk. Het 

grote probleem van deze combinatie was dat mijn exacte positie op de afdeling niet 

helemaal duidelijk was, waardoor ik pas verderop in mijn promotietraject officieel 

onder de hoede van mijn promotor Koos Brouwers kwam. Ik wil Lolkje en 

Maarten bedanken voor het vertrouwen dat ik de combinatie van promotie 

onderzoek en apothekersopleiding aankon.  

 

Ondanks dat Koos Brouwers pas later in het proces officieel mijn promotor werd 

was Koos van begin af aan betrokken bij mijn onderzoek en bij het schrijven van 

mijn publicaties, aangezien het onderwerp proton pomp remmers en Helicobacter 

pylori aansloot op het expertise gebied van Koos. We hebben vaak samen met 

ij de vakgroep Sociale f
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Maarten goede en leerzame gesprekken gehad over het onderzoek (soms was he

net college) en daarnaast ook goede gesprekken over algemene zaken, zoals hoe 

politieke spellen in bedrijven en universiteiten werken. Naast de goede begeleidin

was het ook heel gezellig, dank daarvoor. 

 

De sfeer bij de vakgroep (of eigenlijk 2 vakgroepen) waar ik mijn p

t 

g 

romotie traject 

eb doorlopen (Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg, Sociale 

In het 

ir, 

 

 gezellig, 

asper, Rene, Gijs, Cornelis en Robin bedankt. Ook de rest van de mensen op de 

input tijdens 

il 

en 

kt voor deze les en natuurlijk het 

eschikbaar stellen van je database. 

n 

 en 

h

Farmacie en Farmacoepidemiologie) was altijd ontspannen en aangenaam. 

bijzonder wil ik de door mij versleten kamergenoten bedanken: Adrianne, Jar

Willemijn, Suzanne, Robin en Cornelis. Naast mijn kamergenoten ook een speciale

dank voor de andere promovendi op het gebied van de farmacoeconomie. Op 

congressen en tijdens de overleggen was het naast leerzaam vaak ook erg

J

vakgroep bedankt voor de koffie ochtenden, algemene gezelligheid en 

de brainstorm en dRUGs sessies. 

 

Voor mijn publicaties heb van meerdere databases gebruik gemaakt. Als eerste w

ik Paul, Sipke en Bert bedanken voor de ondersteuning en ontwikkeling van de 

InterActie DataBank. Daarnaast wil ik Willem Jan vd Veen en Ger vd Werff 

bedanken voor de nuttige samenwerking en het beschikbaar stellen van de data van 

de RNG database. Naast deze twee bestaande databases heb ik ook een analyse 

uitgevoerd met een database die door Niek Arents is opgezet. Van deze 

samenwerking heb ik geleerd dat artsen liever een duidelijke boodschap in e

artikel lezen dan 2 pagina’s formules. Bedan

b

 

Naast de mensen met wie ik heb samengewerkt zijn er gelukkig ook enkele mense

geweest die me van het werk hebben gehouden. Allereerst natuurlijk de mensen 

waarmee ik farmacie ben begonnen, aangevuld met een tandarts, natuurkundige
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een arts. Een dankwoord zonder de heren van de OZO kan natuurlijk niet; Coen, 

Harry, Job, Leander, Martijn, Niek, Paul, Ramses en Redmer bedankt voor de 

avonden film en discussie waar af en toe een drankje werd genuttigd. Daarnaast 

ben ik ook veel tijd ‘kwijtgeraakt’ aan mijn tennisteam. Zaterdagcompetitie spelen 

n de volgende woensdag pas weer een beetje bijgekomen zijn. Joost, Rogier, 

en 

erktijden. Ik zal proberen om nu ook echt op de 

fgesproken tijd thuis te zijn en niet steeds 5 minuten van tevoren bellen met de 

e

Steven, Menno, Jan Willem, Wytze en Leon bedankt voor de mooie, maar zware 

weekenden. 

 

Het grootste deel van mijn dank gaat natuurlijk uit naar mijn ouders en zus. Op 

allerlei manieren hebben ze bijgedragen aan het tot stand komen van dit 

proefschrift. Natuurlijk is de inhoud van mij afkomstig, maar zonder hun hulp 

steun was dit nooit mogelijk geweest. 

 

Natuurlijk wil ik ook m’n vriendin Femke bedanken voor het geduld en het 

accepteren van mijn afwijkende w

a

mededeling ‘het wordt even een half uur later’ om vervolgens een uur tot anderhalf 

uur later te verschijnen. 

 204 




