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De productie is ten einde, de film is klaar en de rode loper kan uit.  

Velen hebben mij geholpen met het tot stand komen van dit proefschrift. Via deze weg wil ik 

iedereen van harte bedanken en een aantal in het bijzonder. 

 

Erik Frijlink en Herman Woerdenbag, als promotor en copromotor hebben jullie voor mij een 

belangrijke rol gespeeld. 

 

Beste Erik, hartelijk bedankt dat je me de kans hebt geboden om naast mijn werk als docent 

te promoveren.  

Het maken van een film klinkt zo makkelijk, maar niets is minder waar. De eerste jaren heb ik 

besteed aan de zoektocht naar de juiste samenstelling en de juiste apparatuur. Je hebt me 

alle tijd en vrijheid gegeven om mijn weg te vinden. Jouw hulp en connecties zorgden ervoor 

dat het onderzoek een zet kreeg in de goede richting.   

Waarschijnlijk ben ik de enige promovendus, die een kat heeft gekregen van jou. Hoe Happy 

ben ik met dat cadeau geweest! 

 

Beste Herman, het duurde enige tijd voor je de rol van copromotor definitief kreeg 

toegewezen. Onbegrijpelijk dat dat zo lang moest duren…  

De afgelopen jaren heb ik veel geleerd van je goede en opbouwende kritiek. Ik ben erg 

dankbaar voor jouw betrokkenheid en hulp tijdens het hele promotietraject.  

Ik heb veel gehad aan ons wekelijks werkoverleg, waardoor het onderzoek in goede banen 

werd geleid. Op feedback heb ik nooit lang hoeven wachten, je hield de vaart erin. 

Jouw voorliefde voor koken kwam in het onderzoek naar voren: op de fiets naar de toko om 

ingrediënten te halen (tapioca) of naar de winkel om een bakplaat te kopen, die we als 

release liner voor de productie van de filmpjes gebruikten. Al jouw creatieve ideeën hebben 

uiteindelijk geleid tot een mooi product. 

De samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren en ik ben dan ook blij dat we na dit traject 

blijven samenwerken. 

 

De beoordelingscommissie, prof dr. Francesco Picchioni, prof. dr. Arnold Vulto en prof. dr. 

Bob Wilffert. Hartelijk bedankt voor het beoordelen van mijn proefschrift. 
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Marinella Visser, ik vind het erg gezellig om jou als kamergenoot te hebben (dezelfde 

achternaam en dezelfde kamer zorgt nog wel eens voor verwarring). Ik wil je hartelijk 

bedanken voor het delen van je kennis over en hulp bij het gebruik van verschillende 

apparaten. De werkdagen onderbreken we regelmatig met prettige gesprekken, zowel werk 

gerelateerd als persoonlijk. Ik kijk met plezier uit naar de samenwerking tijdens de komende 

practica. We hebben dan vast tijd om tussendoor nieuwe detectiveseries te bespreken. 

 

De collega’s van de basiseenheid Farmaceutische Technologie en Biofarmacie, op 

verschillende manieren hebben jullie mij geholpen. Ook al bedank ik niet iedereen 

persoonlijk, dat betekent niet dat ik minder dankbaar ben voor de geboden hulp en 

samenwerking. 

Wouter Hinrichs, dank je wel dat ik gebruik heb mogen maken van je expertise. Jouw 

enthousiasme heeft ertoe geleid, dat ik zelfs een keer de vriesdroger heb gebruikt. 

Anko Eissens, ik maak nog steeds dankbaar gebruik van het winkelmandje.  

Jan Ettema, jij verdient een oscar. Jouw bereidwilligheid is ongekend, dank je wel. 

 

Alle bachelor- en masterstudenten die in de loop der jaren hebben meegewerkt aan het 

onderzoek, mijn dank is groot. Ik heb met plezier met jullie samengewerkt. Jullie 

onderzoeken hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een aantal publicaties. 

 

De collega’s van de opleiding Farmacie en ‘Loos Group: Macromolecular Chemistry and New 

Polymeric Materials’. 

Meint Lukkien en Jan Willem Meints (de meneren Meint(s)), dank jullie voor de hulp bij 

dunnelaagchromatografie en het bepalen van het ethanolgehalte. 

Jan Drent, dank je wel voor de gezellige gesprekken. Ze worden vervolgd. 

Prof. dr. Katja Loos, Gert Alberda van Ekenstein en Albert Woortman, hartelijk bedankt voor 

jullie deskundige hulp bij het meten van de mechanische eigenschappen en de geboden 

gastvrijheid op het lab. 

 

Lidwien Hanff, hartelijk bedankt voor jouw bijdrage aan dit onderzoek. Door het bezoek aan 

de apotheek en kinderafdeling van het Erasmus MC in Rotterdam werd de connectie tussen 

theorie en praktijk inzichtelijk.  
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Prof. dr. Jörg Breitkreutz, Maren Preis und Raphael Krampe, herzlichen Dank für ihre Hilfe 

und Gastfreundlichkeit.  

Gaby Eugresya, Christina Avanti and Raymond Tjandrawinata, thank you for the nice 

cooperation. 

Marco Jansen van Loparex, hartelijk bedankt voor het leveren van de release liner en je 

snelle reactie op mijn vragen. 

 

De paranimfen Monique Platvoet en Aaffiena Visser, jullie hebben het hele promotietraject 

vanaf het begin meegemaakt.  

Monique, dank je wel voor de prettige samenwerking en vriendschap. De gesprekken met 

jou maken mij een rijker mens.  

Aaffiena, zus, dank je wel voor je steun. Je bent er altijd voor mij en daarvoor ben ik 

ontzettend dankbaar. 

 

Mijn ouders, Renze Visser en Autie Visser-Boekhoudt, na vele jaren, verschillende studies en 

verschillende projecten denk ik echt dat het nu genoeg is geweest (hoewel, misschien…).  

Welke studie of welk (privé)project ik ook startte, al die jaren zijn jullie zeer geïnteresseerd 

geweest en hebben jullie alles op de voet gevolgd. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie 

nimmer aflatende steun.  

 

Lieve Gerco, een promotietraject aangaan naast je werk is niet ideaal. Dat hebben we beiden 

ondervonden. Het traject is zo nu en dan zwaar. Ik was in de gelukkige positie dat ik het 

traject samen met jou heb mogen doorlopen. Jouw oppeppende woorden en altijd 

aanwezige hulp hebben mij ontzettend geholpen bij bijvoorbeeld de (voor mij) frustrerende 

computerklussen. Ondanks de zware tijd vond ik het erg fijn en gezellig om in de avonduren 

of in het weekend tegelijk met jou ‘nog even iets af te ronden’. Het afronden zit er nu op en 

het wordt tijd voor een nieuwe uitdaging waar we nog vele jaren samen aan kunnen werken. 

Ik weet er wel één…..



 

  



 

 

 
 

 


