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Ook al staat er maar één naam op de kaft, een proefschrift schrijf je niet alleen. In de 

afgelopen jaren heb ik met veel mensen mogen samenwerken van wie ik allemaal heb 

kunnen leren. Het is dus ook niet meer dan logisch dat er een lange lijst van mensen is die 

ik voor hun inbreng wil bedanken.  

 Als eerste wil ik mijn (co)promotoren, Lolkje de Jong-van den Berg, Koos Brouwers en 

Hermien de Walle bedanken voor hun begeleiding. Lolkje, je onuitputtelijke enthousiasme 

en liefde voor het vak werken ongekend aanstekelijk. Ik heb genoten van onze vele uurtjes 

overleg, je creatieve benadering van iedere nieuwe onderzoeksvraag en van de ruimte die 

je me gegeven hebt om met name die onderzoeksvragen uit te werken waar ikzelf de 

meeste affiniteit mee had. Daarnaast wil ik je bedanken voor de vele kansen die je me hebt 

gegeven om ook buiten de deur ervaringen op te doen en van anderen te kunnen leren. 

Koos, je rust, relativerende inbreng en oog voor realiteit hebben me, met name in het laatste 

jaar, regelmatig behoed voor een te enthousiaste planning. Hermien, bedankt voor alles, je 

bent een ware mentor. Vanaf de eerste dag hebben we heel plezierig contact gehad en 

vooral sinds de maanden die ik bij Eurocat heb gewerkt heb ik je steeds wat beter leren 

kennen. Je bent nauwkeurig, gedreven, enthousiast, open en een echte levensgenieter. Ik 

heb heel veel van je geleerd, natuurlijk vakinhoudelijk, maar ook ver daarbuiten.  

 De leden van mijn beoordelingscommissie, Martina Cornel, Floor Haaijer-Ruskamp en 

Allen Mitchell wil ik bedanken voor hun bereidheid het proefschrift te lezen en te beoordelen. 

Martina, ondanks dat jij al niet meer in Groningen zat toen ik aan deze klus begon heb ik je 

toch regelmatig ontmoet op verschillende congressen. Bovendien hebben we zeer plezierig 

samengewerkt aan het artikel over de verschillende Eurocat registraties. Ik vind het een eer 

dat jij - voormalig hoofd van Eurocat - mijn proefschrift hebt willen beoordelen. Floor, de 

afgelopen jaren heb je me scherp gehouden met je kritische vragen tijdens onze 

tweewekelijkse dRugs bijeenkomsten. Ik heb daardoor veel van je kunnen leren en heb je 

inbreng als zeer waardevol ervaren. Dear Allen, thank you so much for reading and 

evaluating my thesis and not only that. You invited me to visit Boston, to work with your data 

and to learn from your experienced coworkers. Although your own schedule was beyond 

busy sometimes, you always found time to answer my questions and to discuss my work. I 

am very proud that this all resulted in a paper and a chapter in this thesis. 

 Van alle co-auteurs wil ik als eerste Denhard de Smit bedanken. Denhard, wat begon 

als een project van enkele maanden is uitgelopen in een jarenlange samenwerking met als 

tastbaar resultaat drie prachtige hoofdstukken in dit proefschrift. Maar dat niet alleen, je 

frisse kijk op de apotheekwereld, je rust en tijd die je steeds voor me nam als ik weer 

vanalles te overleggen had, en je nauwkeurigheid bij het formuleren van onze artikelen heb 
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ik als heel plezierig ervaren. Dear Martha, Carol, Sonia and all others from the Slone 

Epidemiology Center, thank you so much for making my stay in Boston unforgettable! Not 

only did you all take the time to introduce me to the Slone database and answer my never 

ending list with questions, you also made me feel very welcome and at home. Eric Schirm, 

Hilde Tobi, Joke Verheij, Mieke Kerstjens, Marjan van den Berg, Helen Dolk, Nicky 

Armstrong en Renate Jurgens, bedankt voor de unieke bijdrage die ieder van jullie geleverd 

heeft aan de verschillende hoofdstukken in dit proefschrift.  

 De apothekers en assistenten uit Hengelo, ik heb met veel plezier met jullie allemaal 

samengewerkt en het was altijd aangenaam om voor overleg of bijeenkomsten naar 

Hengelo af te reizen. En is het niet geweldig dat de methode die jullie getest en uitgewerkt 

hebben nu in het hele land wordt toegepast? 

 Nadat we hadden vastgesteld dat we niet zonder selectie gezond geboren kinderen 

konden rekruteren via de apotheek, moesten we een andere methode uitwerken. Via Jeroen 

de Jong (Jeroen, bedankt!) kwamen we terecht bij de verloskundigenpraktijk in Veendam. 

Tom Bus en Dorien Kraima, bedankt voor je inzet. Jullie kennis was onmisbaar net als jullie 

inzet om alle steeds maar weer ons project onder de aandacht te brengen van de 

zwangeren in jullie praktijk. Dankzij jullie zullen we in de toekomst kunnen werken met 

gezonde controles naast de Eurocat cases. En natuurlijk de studenten Petra Bolten, 

Hillegonde Nusse en Esther van Noord, zonder jullie inzet en soms monnikenwerk was het 

opzetten van de dataverzameling van gezond geborenen niet mogelijk geweest. 

  Dames van Eurocat, wat was het gezellig bij jullie. Nergens heb ik tijdens koffie- en 

theepauzes zo veel gelachen als in die zeven maanden bij jullie. Maar ook alle persoonlijke 

belangstelling, tot ver na mijn aanstelling bij Eurocat, was hartverwarmend. Daardoor bleef 

ik een beetje bij jullie horen, ook toen ik al lang weer fulltime met mijn promotieonderzoek 

bezig was. Collega’s van klinische farmacologie, bedankt voor de twee-wekelijkse leerzame 

dRugs bijeenkomsten en de vele gezellige uurtjes, zowel rond cursusdagen als natuurlijk de 

(vrijdagmiddag)borrels.  

 Alle collega’s van SFF, bedankt voor de geweldige tijd! Het is een voorrecht om iedere 

dag met zoveel plezier naar je werk te gaan omdat je weet dat het weer een gezellige dag 

zal zijn. Met name mijn kamergenoten wil ik daarvoor bedanken. Rogier, we waren de 

eersten van een ‘nieuwe lichting’. We vonden elkaar in het niet-te-vroeg-beginnen en in de 

vele partijtjes Fight Club. Je combineerde je promotietijd met de beroepsopleiding en toch 

heb jij je doctorstitel inmiddels al op zak. Indrukwekkend! Adrianne, het was heel plezierig 

en vertrouwd om tegenover je te zitten werken en te merken dat we soms met één blik 

elkaar al begrijpen. De laatste jaren hebben we veel aan elkaar gehad waarbij de parallelen 
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tussen onze levens ook nog leidde tot extra herkenning. Jarir, ik ben diep onder de indruk 

van de snelheid waarmee jij je hebt gesetteld in het soms wel erg koude en natte 

Groningen. Binnen de kortste tijd had jij een uitgebreidere vriendenkring dan wij allemaal, 

wat kenmerkend is voor hoe jij in het leven staat. Als kamergenoot zorgde je voor een 

contiue koekjesaanvoer en voor veel verhalen en foto’s van plekken in Nederland waar de 

meeste Nederlanders nooit komen. Ik hoop dat je nu je draai in Indonesie snel weer vindt en 

dat je al je plannen daar kan uitvoeren. Fokaline, wat was het leuk dat er een tweede 

promovendus kwam die zich met zwangerschap ging bezighouden, maar vooral dat jij dat 

was. Door je enthousiasme en gezelligheid hoorde je er meteen helemaal bij. Ik weet zeker 

dat je het ook met je nieuwe kamergenoten weer gezellig zult maken en wij kijken uit naar 

jouw proefschrift! Ook mijn nieuwe collega’s van het Pharmo Instituut wil ik bedanken. Het is 

fantastisch om na de promotietijd een leuke passende baan te vinden, maar het is helemaal 

bijzonder als je je daar in korte tijd al zo thuis voelt. 

 Last but certainly not least. Lieve familie en vrienden, de rol die jullie hebben gespeeld 

bij de totstandkoming van dit proefschrift is misschien niet zo direct. Toch wil ik ook jullie 

bedanken, voor al die fijne uurtjes buiten het werk en gewoon omdat jullie er zijn. Mijn 

waardering voor jullie interesse, gezelligheid en vriendschap en voor de flexbiliteit om met 

mijn altijd drukke agenda rekening te houden is niet in woorden te vangen. Iedere poging 

daartoe zou tekortschieten. Toch wil ik hierop één uitzondering maken. Arjen, lieve Arjen, 

mijn leven met jou is een feest. En nu dit proefschrift af is kunnen we dat feest vieren zonder 

die 2.36 uur spoor tussen ons in! 

 

 

 



 

 




