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Atopic disorders like atopic dermatitis, asthma and allergic rhinitis are the most 
common chronic conditions in childhood. Prevalence rates have increased 
dramatically over the last decades in developed countries, affecting up to 30% of 
the children at some stage during childhood. Increasing evidence suggests that 
both in utero and early life exposures are important in atopic disease development.  
In recent years, prenatal exposure to medication as a factor in atopic disease 
development has received more and more attention. Therefore, the main aim of 
this thesis was to evaluate whether or not there is a relation between prenatal 
exposure to certain types of medication and the development of atopic diseases 
in childhood. 

Different aspects of the pharmacoepidemiological study into prenatal exposures 
and subsequent atopic disease development in children were highlighted including 
the choice of study design, the influence of confounding and the validation of 
medication proxies for the identification of children with atopic diseases. In 
addition the perception of risks and benefits of medication use during pregnancy 
was evaluated. 

In chapter 2 the concordance of effect estimates between case-only and 
parallel group designs was evaluated. In addition predictors of discrepancies 
between these types of designs were identified. In total 1,367 studies that both 
used a case-only (case crossover or self-controlled case series) and a parallel group 
design (cohort or case–control) were identified in MEDLInE and EMBASE of which 
53 were included for analysis. The correlation coefficient between case-only vs. 
parallel group studies was 0.64 (P < .001). In 221 of the 519 comparisons (43%), 
the difference between both study designs was larger than the predetermined 
threshold. The following predictors of discrepancy were found: intermittent 
exposure, rare event, acute outcome, length of hazard period, type of case-only 
design, and sample size. The concordance between effect estimates of case-only 
and parallel group designs is moderate. Such discrepancies could be predicted 
by failure to meet important assumptions of case-only designs.

In chapter 3 different medication proxies for the identification of children 
diagnosed with atopic disorders were validated. Records of 7,439 children, 
aged between 0-10 years, in the period 2001 until 2010, were retrieved from the 
Registration network Groningen database, a general practitioners database in the 
north-eastern part of the netherlands. The sensitivity and positive predictive value 
(PPV) of 22 medication proxies for the identification of children diagnosed with 
atopic disorders (asthma, atopic dermatitis and allergic rhinitis) were computed 
using the registered diagnoses as gold standards. The results in this chapter 
showed that children diagnosed with asthma can be identified reliably with a range 
of medication proxies. The use of prescription data for the identification of children 
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diagnosed with atopic dermatitis and allergic rhinitis remains questionable, since 
sufficient PPV’s were only yielded in combination with low sensitivity values. Data 
collection for childhood patients is challenging and prescription databases may 
provide convenient and easily available sources. The broad spectrum of medication 
proxies presented in this study may aid various epidemiological studies with the 
identification of children diagnosed with allergic disorders in the future.

In chapter 4 the association between prenatal antibiotic use and asthma in 
preschool children was assessed using data from the prescription database IADB.
nl. To assess the influence of potential confounding, we conducted both a case-
sibling study among 1,228 children with asthma and 1,228 control siblings, with 
and without additional adjustment for potential trends in antibiotic exposure, and 
a case-control study. Both the case-sibling and case-control analysis yielded similar 
increased risks of asthma in preschool children when antibiotics were used in the 
third trimester of pregnancy (aoR 1.37;95%CI 1.02-1.83 and aoR 1.40;95%CI 1.15-
1.47). Time trend analyses showed that results were not influenced by a time trend 
in antibiotic exposure. Significant increased risks of asthma in preschool children 
after exposure to antibiotics in any trimester of pregnancy was observed in the 
case-control analysis only (aoR 1.46;95%CI 1.34-1.59). Antibiotic use in the third 
trimester of pregnancy was associated with a small increased risk of asthma in 
preschool children. This association was robust to time-invariant confounding or 
exposure time trends, further supporting the important role for early-life intestinal 
microbiota in the development of childhood asthma.

In chapter 5, four different observational studies were performed in which 
the association between prenatal exposure to acid suppressive drugs and the 
development of atopic diseases like asthma, atopic dermatitis and allergic rhinitis 
were assessed. The case-siblings studies presented in chapter 5.1 and 5.2 showed 
substantial increases in the child asthma risk after the mother used acid suppressive 
drugs during pregnancy (oR 1.85 (95%CI 1.07-1.39), oR 1.23 (95%CI 1.01-1.51), 
respectively). Though both studies were performed in different datasets in different 
countries (UK and The netherlands) the associations were comparable. Associations 
were even stronger after exposure to higher doses of acid suppressive drugs and 
after exposure in the third trimester of pregnancy. In the cohort study presented 
in chapter 5.3, prenatal exposure to acid-suppressive drugs such as PPIs and H2As 
was associated with an increased risk of the development of any atopic disease in 
the offspring. Associations between acid-suppressive drugs and the development 
of atopic diseases were even stronger in children who developed multiple atopic 
diseases. Since the validation study in chapter 3 showed that prescription data 
cannot be used to identify children with atopic dermatitis and allergic rhinitis, we 
performed an additional study with diagnostic data to confirm associations for 
atopic dermatitis (chapter 5.4). This study confirmed the findings from the cohort 
study in chapter 5.3.
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Understanding perception of risks and benefits is essential in designing good 
risk communication strategies. In chapter 6 the perception of risks and benefits of 
medication use during pregnancy was evaluated. Questionnaires were distributed 
to pregnant women who attended a Dutch obstetric Care facility (first and second 
line care). These women were asked to score the risks and benefits of 9 different 
drug classes. For each participant we computed weighted risk and benefit sum 
scores with principal component analysis. In addition major concerns regarding 
medication use were evaluated. The questionnaire was completed by 136 women 
(response rate 77%). Pregnant women were most concerned about having a child 
with a birth defect (35%), a miscarriage (35%) or that their child developed an 
allergic disease (23%), respectively as a result of drug use. The majority of studied 
drug classes were perceived relatively low in risk and high in benefit. Higher risk 
scores were reported if women were in their first trimesters of pregnancy (p=0.007). 
Lower benefit scores were reported if women were single (p=0.014), smoking 
(p=0.028), nulliparous (p=0.006) or did not have a family history of birth defects 
(p =0.005). From these results can be concluded that pregnant women’s concerns 
regarding potential drug adverse effects were not only focused on congenital 
birth defects, but included a wider range of adverse outcomes. The results in this 
chapter showed that most of the studied drug classes were perceived relatively 
low in risk and high in benefit.

In conclusion, this thesis discussed different aspects of the study of prenatal 
exposures and atopic disease development. We discussed the main findings in the 
relevant context and provided topics for future research. We demonstrated that a 
case-sibling design is a valid methodology to use in pregnancy studies. When well 
designed, results of this case-sibling design can be compared with those of a more 
traditional case-control or cohort study to quantify the influence of time-invariant 
confounding shared within families. We demonstrated that children diagnosed 
with asthma can be reliably identified with prescription data. Pharmacy databases 
with large numbers of prescriptions may therefore provide valuable information 
for observational studies. We found that prenatal exposure to antibiotics was 
associated with childhood asthma. Though these findings will not have direct 
clinical implications, it may provide valuable information for a better understanding 
of the biological mechanism behind atopic disease development. In addition, we 
found that prenatal exposure to acid suppressive drugs was associated with the 
development of atopic diseases in childhood. The risk benefit balance of use of 
these drugs during pregnancy should be evaluated for the individual patient. Well-
designed epidemiological studies may provide valid information regarding the 
safety of medication use during pregnancy. However this thesis demonstrated that 
health care providers should consider the perception of risks amongst pregnant 
women when providing safety information to the pregnant patient.  
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saMenvatting

Atopische aandoeningen zoals atopische dermatitis, astma en allergische rhinitis 
zijn de meest voorkomende chronische aandoeningen bij kinderen. Het aantal 
kinderen met atopische aandoeningen is drastisch gestegen in de laatste decennia. 
Steeds meer studies suggereren dat blootstellingen zowel in utero als in de eerste 
levensjaren belangrijk zijn bij de ontwikkeling van atopische aandoeningen. De 
afgelopen jaren heeft medicatiegebruik tijdens de zwangerschap, steeds meer 
aandacht gekregen als factor in de ontwikkeling van atopische aandoeningen. 
Daarom is het hoofddoel van dit proefschrift dan ook het onderzoeken van 
een mogelijke relatie tussen medicatiegebruik tijdens de zwangerschap en het 
ontwikkelen van atopische aandoeningen in kinderen.

In dit proefschrift worden verschillende aspecten van farmaco-epidemiologisch 
onderzoek naar medicatiegebruik tijdens de zwangerschap en atopische 
aandoeningen besproken. Dit omvat ook de voor- en nadelen van het gebruik 
van een case-sibling design in zwangerschapsonderzoeken, de invloed van 
confounding op studieresultaten en de validatie van medicatie proxy’s voor de 
identificatie van kinderen met atopische aandoeningen. Daarnaast worden de 
perceptie van risico’s en voordelen van medicatiegebruik tijdens de zwangerschap 
geëvalueerd.

In hoofdstuk 2 wordt op een systematische manier de overeenstemming 
tussen gepubliceerde self-controlled- en parallelgroep interventieonderzoeken 
onderzocht. Tevens is gekeken of op basis van bepaalde variabelen voorspeld kan 
worden of de twee typen onderzoek verschillende resultaten geven. Er was een 
middelmatige correlatiecoëfficiënt tussen beide designs 0.64 (p<.001). In 221 van 
de 519 vergelijkingen (43%) was het verschil groter dan de vooraf vastgestelde 
drempelwaarde. overeenstemming tussen de resultaten kon worden voorspeld aan 
de hand van een aantal binaire- en categorische variabelen, namelijk: kortdurende 
of onderbroken interventie, zeldzame uitkomst, acute uitkomst, de lengte van 
het risico-interval, het type self-controlled design en de steekproefomvang. De 
overeenstemming tussen resultaten van self-controlled- en parallelgroep studies 
was matig. Discrepanties tussen de verschillende designs kunnen worden voorspeld 
als er niet wordt voldaan aan belangrijke assumpties van self-controlled designs. 

In hoofdstuk 3 hebben we verschillende medicatie proxy’s voor de identificatie 
van kinderen met een gediagnosticeerde atopische aandoening gevalideerd. 
Gegevens van 7.439 kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar werden opgevraagd 
uit de database Registratie netwerk Groningen. Dit is een database met 
huisartsgegevens uit het noordoostelijk deel van nederland. De sensitiviteit en 
positief voorspellende waarde van 22 medicatie proxy’s werden berekend met de 
geregistreerde diagnoses als gouden standaard.  In dit hoofdstuk werd aangetoond 
dat kinderen met een astmadiagnose betrouwbaar geïdentificeerd konden worden 
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met behulp van voorschrijfgegevens. Resultaten toonden echter ook aan dat de 
identificatie van kinderen gediagnosticeerd met atopische dermatitis en allergische 
rhinitis nog steeds twijfelachtig is, omdat voldoende positief voorspellende 
waarden alleen werden behaald in combinatie met lage sensitiviteitswaarden. 
Het verkrijgen van onderzoeksgegevens van kinderen is lastig en databases met 
voorschrijfgegevens kunnen waardevolle informatie leveren voor observationele 
studies. De vele proxy’s in dit hoofdstuk kunnen in de toekomst gebruikt worden 
om epidemiologische studies met verschillende te helpen met de identificatie van 
kinderen met atopische aandoeningen. 

In hoofdstuk 4 wordt met behulp van verschillende designs (case-control- en case 
sibling design) geanalyseerd wat de associatie is tussen antibioticagebruik tijdens 
de zwangerschap en ontwikkeling van astma bij jonge kinderen. om de invloed 
van potentiele confounding te onderzoeken is zowel een case-sibling als een case-
control studie uitgevoerd en zijn de resultaten van de twee designs vergeleken.  
De resultaten van beide designs zijn vergelijkbaar wat betreft antibioticagebruik 
tijdens het derde trimester van de zwangerschap (oR 1.37; 95% CI: 1.02-1.83 en oR 
1.40; 95% CI: 1.15-1.47). ook wanneer in de case-sibling analyse werd gecorrigeerd 
voor potentiële tijdtrends in het voorschrijven van antibiotica waren de resultaten 
vergelijkbaar. Een verhoogd risico werd alleen gevonden wanneer in de traditionele 
case-control studie naar de zwangerschap als geheel werd gekeken (oR 1.26; 
95% CI: 1.34-1.59). De resultaten duiden erop dat antibioticagebruik tijdens de 
zwangerschap tijdens het derde trimester van de zwangerschap geassocieerd is 
met een (klein) verhoogd risico op astma in het kind.

In hoofdstuk 5 worden vier verschillende observationele studies uitgevoerd die 
de associatie tussen het gebruik van maagzuurremmers tijdens de zwangerschap 
en de ontwikkeling van atopische aandoeningen zoals astma, atopische dermatitis 
en allergische rhinitis onderzoeken. Uit de case-sibling studies gepresenteerd 
in hoofdstuk 5.1 en 5.2 blijkt dat het risico op het krijgen van een kind met 
astma aanzienlijk verhoogd is als de moeder maagzuurremmers gebruikt tijdens 
de zwangerschap. Hoewel beide studies werden uitgevoerd in verschillende 
datasets in verschillende landen (Groot-Brittannië en nederland) waren associaties 
vergelijkbaar. Associaties waren nog sterker als de moeder hogere doseringen 
maagzuurremmers had gebruikt en als ze maagzuurremmers had gebruikt in het 
derde trimester van de zwangerschap. 

Uit de cohortstudie gepresenteerd in hoofdstuk 5.3 bleek dat het gebruik van 
protonpompremmers en histamine – receptor 2 antagonisten het risico op het 
krijgen van een kind met een atopische aandoening verhoogd. Associaties tussen 
deze geneesmiddelen en het krijgen van een kind met een atopische aandoening 
was nog sterker als de uitkomstdefinitie meerdere atopische aandoeningen 
in hetzelfde kind betrof. Aangezien, de validatiestudie in hoofdstuk 3 heeft 
aangetoond dat het gebruik van prescriptiegegevens voor de identificatie van 
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kinderen met atopische dermatitis nog steeds twijfelachtig is, werd een aanvullende 
studie met huisartsendata uitgevoerd (hoofdstuk 5.4), waarin de resultaten van de 
cohortstudie bevestigd werden. 

In hoofdstuk 6 worden de risicoperceptie en de perceptie van voordelen van 
het gebruik van medicatie tijdens de zwangerschap geëvalueerd. Begrip van de 
perceptie van risico’s en voordelen van medicatiegebruik is essentieel voor de 
therapietrouw van geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap. Vragenlijsten 
werden verspreid onder zwangere vrouwen die de afdeling gynaecologie en 
verloskunde of het echocentrum in het Medisch Centrum Leeuwarden bezochten. 
De gemiddelde risicoperceptie-scores en gemiddelde voordeelscores werden voor 
negen verschillende geneesmiddeltypes berekend. Voor elke deelnemer is een 
gewogen risico- en voordeel sum-score met een principale-componentenanalyse 
berekend. De vragenlijst werd door 136 vrouwen ingevuld (responseratio van 77%). 
Zwangere vrouwen waren het meest bezorgd over het krijgen van een kind met 
een geboortedefect (35%), een miskraam (35%) of dat hun kind een allergische 
ziekte ontwikkelde (23%) als gevolg van medicatiegebruik. De meerderheid 
van de geëvalueerde geneesmiddeltypes werden gezien relatief laag in risico 
en hoog in voordeel. Hogere risicoscores werden verkregen als vrouwen in hun 
eerste trimester van de zwangerschap waren (p = 0,007). Lagere voordeelscores 
werden gerapporteerd onder alleenstaanden (p = 0.014), rokers (p = 0.028), 
nullipara (p = 0,006) en onder vrouwen waarbij aangeboren afwijkingen niet in 
de familie voorkomen (p = 0.005). Uit de resultaten kan worden geconcludeerd 
dat de bezorgdheid van zwangere vrouwen omtrent medicatiegebruik tijdens de 
zwangerschap niet alleen het krijgen van een kind met een  aangeboren afwijkingen 
betreft. Deze studie toont ook aan dat de meeste geneesmiddelen relatief laag in 
risico worden geschat en hoog in voordeel.

Samenvattend, worden er in dit proefschrift verschillende aspecten van de 
farmaco-epidemiologische studie naar medicatiegebruik tijdens de zwangerschap 
en atopische aandoeningen besproken. We hebben de bevindingen in de 
relevante context geplaatst en aangrijppunten voor toekomstig onderzoek 
gegeven. In dit proefschrift is aangetoond dat het gebruik van een case-sibling 
design een goede methode is om tijdsonafhankelijke confounding te minimaliseren 
in zwangerschapsstudies. Indien deze studies goed worden ontworpen en 
wanneer er voldaan wordt aan belangrijke assumpties, kunnen resultaten worden 
vergeleken met meer traditionele case-control en cohort studies om de invloed 
van tijdsonafhankelijke confounding te evalueren. Daarnaast is aangetoond dat 
kinderen met een astmadiagnose betrouwbaar kunnen worden geïdentificeerd 
met prescriptiegegevens. Databases met apotheekgegevens kunnen hierdoor 
een waardevolle bron van informatie voor observationele studies zijn. Verder 
zijn significante relaties tussen het gebruik van maagzuurremmers en antibiotica 
tijdens de zwangerschap en astma bij kinderen aangetoond. naast dat er in dit 
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proefschrift aandacht is besteed aan de risico’s van geneesmiddelgebruik tijdens 
de zwangerschap, is er ook gekeken naar de risicoperceptie van de zwangere 
patiënt. Zorgverleners kunnen deze informatie in acht nemen wanneer zij risico’s 
en voordelen van medicatiegebruik naar de zwangere patiënt communiceren.
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dankwoord

Het is eindelijk zover: mijn proefschrift is af! Ik had dit natuurlijk nooit kunnen redden 
zonder de hulp van vele mensen en ik wil deze dan ook ontzettend bedanken.

Als eerste wil ik graag mijn promotor Prof. dr. Eelko Hak bedanken. Beste Eelko, 
wij ontmoetten elkaar gedurende het keuzevak Pharmacy in Practice. Jij en Giedre 
begeleidden mij destijds bij het doen van een kort onderzoek naar de predictors 
van influenza. Deze samenwerking beviel zo goed, dat ik mijn masterproject graag 
onder jouw begeleiding op de afdeling Farmaco-Epidemiologie wilde uitvoeren. 
Aan het einde van een onwijs leerzaam en uitdagend masteronderzoek gaf jij 
mij vervolgens de kans deze samenwerking voort te zetten in de vorm van een 
gecombineerd Master-PhD traject. Ik was zeer verrast door dit voorstel, omdat 
het idee van promotieonderzoek nog nooit in mij op was gekomen. Zonder jouw 
voorstel had ik waarschijnlijk nooit een PhD gedaan en dus ook nooit geweten hoe 
ontzettend leuk ik onderzoek doen vind. Ik wil je dan ook heel erg bedanken voor 
deze fantastische kans en de goede begeleiding gedurende het gehele traject!

Daarnaast wil ik ook mijn tweede promotor prof. dr. SS. Jick bedanken. Dear 
Susan, thank you for the guidance during the last couple of years. Though we 
never had the chance to meet in person, you helped me an enormous amount 
during the writing of this thesis. I could always count on your good comments and 
suggestions. The collaboration between our departments has resulted in good 
articles and hopefully this will continue in the future. 

naast twee goede promotoren had ik ook het geluk dat ik twee fantastische 
copromotoren had om mij te begeleiden namelijk dr. nynke Schuiling-Veninga en 
dr. Tjalling de Vries. 

Beste nynke, bedankt dat ik altijd bij jou aan kon kloppen. Jij was altijd de eerste 
persoon waar ik naartoe ging met mijn vragen. Zowel vragen over het onderzoek, 
maar ook vragen over wat ik na mijn PhD ging doen. naast de goede begeleiding 
tijdens mijn promotie traject heb ik ook ontzettend veel van jou geleerd over het 
begeleiden van masterstudenten. ondanks het afgelopen, lastige jaar ben je altijd 
betrokken gebleven bij zowel mijn onderzoek als toekomst en daar ben ik je dan 
ook heel dankbaar voor!

Beste Tjalling, wat hebben wij een gezellige dagen in Harlingen beleefd! Ik 
wil je heel erg bedanken voor de mogelijkheid om de aandoeningen die we in dit 
proefschrift beschrijven in de praktijk te zien. We hadden altijd fijne gesprekken 
over nieuwe onderzoekideeën en ik kon altijd rekenen op vele goede suggesties, 
al dan niet wandelend over de dijk. Ik heb jou beloofd een keer mee te gaan om 
het stuk van Harlingen naar Leeuwarden hard te lopen en misschien heb ik nu wel 
tijd om daar voor te gaan trainen. 

ook wil ik de leden van de leescommissie Prof. dr. Marieke Boezen,  Prof. dr. Kors 
van Ent en Prof. dr. Anthony Dubois bedanken voor de tijd die jullie hebben 
genomen om mijn proefschrift te lezen. 
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Zonder goede begeleiding bij het uitvoeren van dataonderzoek was dit 
proefschrift er niet geweest. Ik ben Jen Bos hiervoor dan ook ontzettend dankbaar 
voor zijn geduld met mijn oneindige stroom aan vragen. Beste Jens, ik ben altijd 
zeer onder de indruk geweest van jouw mysql talenten. Ik heb zeker twee jaar 
geloofd dat jij de programmeertaal zelf had verzonnen. Zonder jouw hulp hadden 
we nooit de case-sibling studies kunnen uitvoeren binnen de IADB.nl. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik met verschillende afdelingen samengewerkt. Ik 
wil dan ook heel graag de afdeling huisartsengeneeskunde en in het bijzonder 
Feikje bedanken voor de fijne samenwerking. Samen hebben we het project waarin 
we kinderen met atopische aandoeningen met behulp van prescriptie-gegevens 
tot een mooie publicatie geleid. De resultaten uit deze studie bieden een mooi 
handvat voor het gebruik van medicatiegegevens ter identificatie van kinderen 
met atopische aandoeningen in de toekomst. 

Ik wil ook graag de afdeling gynaecologie en verloskunde en het echocentrum 
Sicht van het Medisch Centrum Leeuwarden bedanken voor het mogelijk maken 
van de risicoperceptiestudie in het MCL. Het was ontzettend leerzaam om twee 
maanden op jullie afdeling rond te kijken. Bedankt daarvoor! 

ook wil ik graag de co-auteurs Levent Kocabas, Prof. dr. Eugene van Puijenbroek 
en Prof. dr. Jan Aarnoudse bedanken voor hun bijdrage aan de artikelen in dit 
proefschrift. 

natuurlijk wil ik ook mijn collega’s op de afdeling Farmaco-epidemiologie en 
farmaco economie bedanken. En dan begin ik natuurlijk met mijn fantastische 
kamergenoten. Door jullie was het zowel op werk als buiten werk altijd gezellig.

Beste Koen, bedankt voor die eindeloze stroom aan papierwerk die mijn bureau 
op kwam gekropen! ook waardeer ik jouw pogingen om mij meer te laten sporten 
zoals de boevengym, de santa run en het fietsen in Taiwan. Sorry dat ik hier niet 
altijd om stond te trappelen. naast dat we veel leuke momenten samen hebben 
meegemaakt heb jij mij ook ontzettend goed geholpen bij mijn onderzoek. Jij 
hebt er zeker voor gezorgd dat mijn studies beter zijn geworden en ik heb dan ook 
ontzettend veel van je geleerd.  Ik wens jouw en nienke het allerbeste in Londen 
en kom jullie snel opzoeken. 

Beste Maarten, bedankt dat ik altijd kon rekenen op jouw ongevraagde 
commentaar op mijn figuren. Jij hield altijd nauw in de gaten wat er op mijn scherm 
gebeurde. Uit wanhoop heb je mij Inkscape leren gebruiken, zodat de zwangere 
vrouwen op mijn posters nog een beetje acceptabel oogden. ook waren onze 
shopavonden altijd geslaagd, zelden heb ik iemand zijn volledige kledingkast 
binnen een uur zien kopen. nu je in Rostock zit moet je het helaas zelf doen, maar 
ik zag laatst al dat het jou prima afgaat! Heel veel succes bij het Max Planck Instituut 
en hopelijk krijg je de Duitse humor snel onder de knie.

Dianna, wij begonnen ongeveer tegelijk aan het gecombineerde master-PhD 
traject. Helaas hebben we geen overlappende projecten gehad. Maar daarom 
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hebben we het niet minder gezellig gehad. Zodra de mannen van huis waren (lees: 
de kamer uit) konden de echt belangrijke zaken besproken worden. We zien elkaar 
snel weer al dan niet onder het genot van een kleine mojito of een stuk taart. Ik 
hoop dat je een leuke tijd tegemoed gaat in Bonn.

Jelena, allereerst wil ik je heel erg bedanken dat ik voor mijn verdediging nog 
even mocht afkijken bij die van jou. naast een fijna collega ben jij ook een goede 
vriendin geworden. Ik wil je dan ook bedanken voor de gezellige tijd! Ik weet zeker 
dat we elkaar nog vaak genoeg gaan zien voor tenniswedstrijdjes, wijntjes of om 
gezellig bij te kletsen al dan niet in Wageningen of Amsterdam. Ik wens je het 
allerbeste bij Bristol-Myers. 

Maar natuurlijk wil ik ook mijn overige collega’s bedanken. Beste Hao en 
Priscilla, bedankt dat ik altijd bij jullie terecht kon met mijn “zwangerschapsvragen”. 
Giedre, thanks for the nice dinners and for serving the main course as an appetizer, 
I still remember your delicious potato pancakes with cranberries! Marcy, thanks 
for taking such good care of my previous apartment! Chris, bedankt voor de altijd 
nuttige feitjes over spongebob. Pieter, bedankt voor de gezellige praatjes, borrels 
en het organiseren van het weird food festival. Didik, unfortunately we never had 
breakfast at the Babylon together! Whenever I am in Groningen and it is 04:00hr, 
you can expect a call for a sparerib breakfast. Jurjen, Lisette, Eva, Fabian, Job, Jos, 
Pepijn, Thea, Ury, Aletta, Aizati, Auliya, nely, Bert, Sipke, Bob, Doti, Hoa, Hugo, 
Josta, Katja, Mehraj, Petros, Renata, Stefan, Yinyun en iedereen die ik wellicht 
vergeet, bedankt voor de leuke tijd!  

Mijn collega’s bij de afdeling farmaco-epidemiologie heb ik inmiddels ingeruild 
voor minstens net zo leuke collega’s bij Teva. De laatste weken zijn voor mij nogal 
druk geweest en ik wil jullie dan ook bedanken voor jullie begrip tijdens deze 
laatste fase van mijn promotie. 

Daarnaast wil ik ook een aantal mensen bedanken die niet direct betrokken 
waren bij het schrijven van dit proefschrift, maar toch betrokken waren bij mijn 
loopbaan hier naartoe. 

Dan begin ik natuurlijk bij mijn jaarclub. ondertussen kennen wij elkaar al 
ruim negen jaar en jullie hebben mij zowel tijdens mijn studie Farmacie als 
mijn promotietraject van dichtbij meegemaakt. Aangezien bijna iedereen al uit 
Groningen was vertrokken en ik zelf niet kon wachten om ook naar de randstad 
te verhuizen, was het een moeilijk besluit om verder te gaan met onderzoek in 
het verre Groningen. Gelukkig bleek dit helemaal niets uit te maken. Ik kijk dan 
ook ontzettend uit naar deze zomer voor onze tweede lustrumreis!

Wie mijn loopbaan echt vanaf het begin hebben meegemaakt zijn Eline, Anneke, 
Thirza en Eefje. Jullie kennen mij al vanaf de middelbare school, of zelfs al vanaf de 
peuterspeelzaal. Voor jullie kwam mijn keus om een PhD te gaan doen dan ook totaal 
niet onverwacht. ondanks dat we elkaar niet elke week zien, keek ik altijd enorm uit 
naar de avondjes met jullie. Deze hebben dan ook voor de nodige afleiding gezorgd.
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ook wil ik graag mijn familie en schoonfamilie bedanken. Ik begrijp dat mijn 
onderzoek soms een nogal lastig te begrijpen verhaal was. Wat was een PhD nou 
precies? Liep ik stage, was het een studie of moest ik werk voor een professor 
uitvoeren? Bedankt dat jullie de moeite hebben genomen het te begrijpen en jullie 
trots nooit onder stoelen of banken schoven.

Daarnaast wil ik graag Frank, David en Jarno bedanken voor hun hulp bij het 
maken van de cover van dit proefschrift. Zonder jullie had deze nooit zo mooi 
kunnen worden! 

En dan mijn fantastische paranimfen Steef en Mir! Toen jullie hoorden dat 
jullie paranimfen werden bij mijn verdediging was niets te gek. Jullie hadden op 
dat moment nog geen verdediging bijgewoond of überhaupt enig idee wat een 
paranimf is. De afgelopen drie jaar hebben jullie dan ook wild gefantaseerd over 
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Tot op de dag van vandaag ben ik zeer benieuwd hoe jullie 19 februari op komen 
dagen. Maar voornamelijk wil ik jullie bedanken dat jullie de afgelopen negen jaar 
altijd voor mij hebben klaargestaan. Jullie bel ik als eerste met leuk, maar ook met 
minder leuk nieuws. Ik kan altijd op jullie rekenen. 

En natuurlijk de allerbelangrijkste: Ronald. Lieve Ronald, jij hebt het de 
afgelopen jaren op momenten het zwaarst gehad van iedereen. Ik was nogal 
eens een heksje als ik weer wat te gestresst was. Tijdens congressen heb ik mijn 
presentaties eindeloos op jouw geoefend en jij hoorde deze dan ook gerust tien 
keer “geïntereseerd” aan. Jij weet mij altijd weer rustig te krijgen! Ik kan niet 
wachten totdat we meer tijd samen hebben om meer leuke dingen te gaan doen 
en te genieten van ons prachtige huisje midden in Amsterdam!
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