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  Dankwoord



Vijf jaar geleden maakte ik kennis met de wereld van onderzoek tijdens het derde jaar 
farmacie, niet wetende dat ik vijf jaar later dit manuscript klaar zou hebben. Ik zou 
dit nooit voor elkaar hebben gekregen zonder de hulp van velen. Allereerst dank aan 
de patiënten dat zij zich, veelal onbaatzuchtig, hebben ingezet om de behandeling 
van tuberculose te verbeteren.

Ook zeker niet onbelangrijk zijn mijn promoteres geweest.

Dr. J.W.C. Alffenaar, beste Jan-Willem, ik kan je niet genoeg bedanken. Ik had geen 
betere promotor kunnen wensen. Vol verbazing luisterde ik elke keer weer naar alle 
ideeën die je had voor nieuwe onderzoeken op het gebied van tuberculose. Je bent een 
groot voorbeeld voor mij en je hebt mij zo enthousiast gemaakt voor onderzoek dat 
elke tegenslag maar een kleine leek. Bedankt voor de kansen en mogelijkheden die je 
mij hebt gegeven. Ik hoop dat we onze samenwerking nog lang kunnen voortzetten. 
Ik wil je veel geluk wensen bij het volgende hoofstuk in je leven. 

Prof. Dr. T.S. van der Werf, beste Tjip, bedankt voor je tijd, het delen van je kennis 
en je humor. Ik heb niet alleen bewondering voor jou als clinicus, promotor en 
onderzoeker, maar ook voor jou als persoon. Jij was voor mij altijd de vrolijke noot 
tijdens de promotie overleggen. Daarnaast waardeer ik het dat je de druk nooit 
te hoog legde, dit heeft mij heel veel goeds gedaan en ik ben je daarvoor ook zeer 
dankbaar. 

Prof. Dr. D.J. Touw, beste Daan, bedankt voor je bijdrage. Je bent erg benaderbaar en 
nam altijd de tijd om je kennis te delen. Dit manuscript bevat veel farmacokinetiek, 
een onderwerp waar je mij veel over hebt geleerd. Ik denk oprecht dat ik zonder jouw 
bijdrage over vijf jaar nog niet klaar was geweest met mijn proefschrift, omdat ik dan 
nog steeds bezig was geweest om MW/Pharm uit te vogelen.   

Prof. Dr. J.G.W. Kosterink, beste Jos, ook jij bent belangrijk geweest bij de 
totstandkoming van dit manuscript. Bedankt dat je mij de mogelijkheid hebt gegeven 
om te promoveren naast mijn opleiding tot apotheker. Tijdens het promotieoverleg 
kwam je vaak met een kritische opmerking, die altijd aanleiding gaf tot nadenken. Ik 
hoop nog door te kunnen gaan met onderzoek en ik hoop ook zeker dat je daar ook 
een rol in wilt gaan spelen. 

Ook wil ik graag de beoordelingscommissie, Prof. dr. J.W. Mouton, Prof. dr. M.P. 
Grobusch en Prof. dr. H.A.M. Kerstjens, bedanken voor het beoordelen van het 
manuscript. 
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Er zijn nog een heleboel andere mensen die hebben geholpen bij de 
totstandkoming van dit manuscript.

Allereerst, dr. O.W. Akkerman en drs. W.C.M. de Lange, beste Onno 
en Wiel, jullie hebben ook veel tijd en moeite gestoken om patiënten te 
includeren, manuscripten te verbeteren en mij een sneak peak te geven in 
keiharde werkelijkheid die tuberculose heet. Het heeft mij erg geholpen om 
verder te denken dan de cijfers. Ook alle verpleegkundigen en medewerkers van het 
tuberculosecentrum Beatrixoord wil ik bedanken voor hun hulp en inzet. 

Ook erg belangrijk zijn alle co-auteurs geweest: Richard van Altena, Richard Anthony, 
Thea van Asselt, Mathieu Bolhuis, Natasha van 't Boveneind-Vrubleuskaya, David 
Burger, Frank Cobelens, Martin Grobusch, Alice den Hertog, Tridia van der Laan, 
Maarten Postma, Johannes Proost, Dick van Soolingen, Bob Wilffert. Ik ben blij dat 
ik met jullie samen heb mogen werken, ik hoop dat we dit in de toekomst voort 
kunnen zetten. I would also like to thank the co-authors abroad: Alena Aleksa, Judith 
Bruchfeld, Endang Darmawan, Lina Davies Forsman, Tawanda Gumbo, Golam 
Hasnain, Scott Heysell, Yi Hu, Cecile Magis-Escurra, Nilza Martinez, Giovanni 
Migliori, Gladys Molinas, Dinesh Mondal, Ully Adhie Mulyani, Jotam Pasipanodya, 
Dyah Perwitasari, Simon Tiberi, Andrej Tsivunchyk and Rong Zheng. Thank you for 
your contribution to this thesis. I would like to be able to work with you in the future. 

De mensen van het lab: Erwin, Gerben, Hiltjo, Kai, Mireille, Marry, Justine en 
Remco. Bedankt voor jullie gedane werk, behulpzaamheid, inzet en meedenken. 

Mede PhD-studenten Alper, Anet, Herman, Samiksha, Sander en Simone, bedankt 
voor jullie steun en luisterend oor. Het is fijn om mensen om je heen te hebben 
waarmee je ervaringen kunt delen. Daarnaast nog speciale dank aan Herman, 
Samiksha en Sander voor de prettige samenwerking. 

Het secretariaat, Annemiek, Jessica en Wianda, wil ik ook nog graag bedanken 
voor hun inzet. Jullie staan altijd klaar om ergens mee te helpen, van afspraken tot 
vliegtickets.
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Het laatste jaar van mijn promotie ben ik aan het werk gegaan met de de unit 
ondersteuning klinisch geneesmiddelenonderzoek van klinische farmacie en 
farmacologie. Ik heb de mogelijkheid gekregen om te gaan werken naast mijn 
promotietraject, waar ik ook erg dankbaar voor ben aangezien het een mooie 
mogelijkheid is geweest om beide kanten van het geneesmiddelenonderzoek te zien. 
Graag wil ik mijn collega’s en leidinggevenden bedanken voor hun begrip, steun en 
interesse: Eefke, Elske, Erna, Hiddo, Hendrikus, Irma, Marcha, Margriet, Petra, 
Karin en Trieneke.

Ook de andere collega’s van klinische farmacie en farmacologie wil ik bedanken voor 
hun interesse, begrip en prettige samenwerking. 

Naast de mensen die direct betrokken zijn geweest bij dit manuscript, zijn er een 
aantal bijzondere mensen mijn leven die achter de schermen mijn steun en toeverlaat 
zijn geweest. 

Lieve paranimfen, Froucke en Jantina, wat ontzettend lief dat jullie naast mij 
willen staan bij dit bijzondere moment in mijn leven. Lieve Froucke, jij hebt mijn 
promotietraject van begin tot eind van dichtbij meegemaakt. Je hebt de hoogtepunten 
en de dieptepunten gezien en je hebt me bijgestaan bij alles. Je bent erg belangrijk 
voor me geweest de laatste jaren en ik hoop dat we nog lang bevriend blijven. Lieve 
Jantina, al jarenlang kan ik bij je terecht. Ik ben dankbaar voor het feit dat je altijd 
bleef luisteren, ook al snapte je er helemaal niets van. Ook ben ik dankbaar voor je 
eerlijkheid, oprechtheid en gezelligheid. Ik kan me geen tijd voorstellen dat we geen 
vriendinnen meer zijn.

Lieve familie, kennissen en vrienden, ook jullie wil ik bedanken voor jullie steun 
en interesse. Ook al zie ik sommigen van jullie niet zo vaak, het belangrijkste is dat 
we elkaar zien op de belangrijke momenten. Ik wil in het bijzonder nog Deirdre en 
Werner bedanken. Lieve Deirdre, ik ben blij dat ik altijd bij je terecht kan voor wat 
afleiding. Eerst even alle frustraties eruit gooien en dan weer genieten van het leven. 
Bedankt dat je er altijd voor mij bent. Lieve Werner, bedankt voor je nuchterheid en 
luisterend oor. Je leergierigheid en nieuwsgierigheid zijn aanstekeljk.

Lieve Tymo, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht om tijdens de drukte 
van studeren, werken en promoveren nog zo’n speciaal persoon te ontmoeten. Je 
eindeloze begrip en vertrouwen is erg belangrijk voor mij geweest. We zijn samen 
een nieuw hoofstuk begonnen en ik hoop dat er nog vele mogen volgen. Ik wol ek 
graach Tymo syn famylje betankje foar har ynteresse en begryp.
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Allerliefste Lucinde, mijn kleine maar grotere zusje. Jij blijft altijd mijn 
allermooiste cadeau. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel samen mogen 
meemaken. 

Lieve papa en mama, de laatste jaren zijn er nogal wat tegenslagen geweest, 
maar mede dankzij jullie liefde en steun zijn er ook weer een heleboel mooie 
momenten geweest. Ik kwam vaak ‘s weekends thuis zodat ik kon zeuren bij papa 
en vertroeteld kon worden door mama, hier heb ik erg veel aan gehad. Daarnaast 
wil ik mijn vader  ook nog heel erg bedanken voor de vele avonden die hij heeft 
besteed aan het perfectioneren van dit proefschrift. Ik hoop dat je blij bent met het 
aandenken.
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