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Dankwoord

Na bijna drie jaar in de openbare farmacie te hebben gewerkt, was ik zes jaar
geleden toe aan iets anders. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit
proefschrift bood mij de gelegenheid mijn horizon te verbreden. Het internationale
karakter van het onderzoek heeft hier nog een extra dimensie aan toegevoegd. Nu,
zes jaar later is het proefschrift bijna af en vele mensen hebben direct of indirect
bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. Nog één hoofdstuk schrijven, het
dankwoord, een hele leuke maar ook wel lastige klus. Leuk, omdat dit mij de
gelegenheid biedt een aantal mensen speciaal te bedanken voor hun inzet en
ondersteuning. Lastig, omdat het niet altijd goed onder woorden te brengen is hoe
belangrijk sommigen hierbij zijn geweest.

Als eerste mijn promotor Prof. Dr. Haaijer-Ruskamp. Floor, ik wil je bedanken
voor de inspirerende en plezierige samenwerking. Jouw nimmer aflatende
enthousiasme en enorme stroom aan ideeën gaven het onderzoek telkens een
nieuwe impuls en zijn zeer bepalend geweest voor het eindresultaat. Terugkijkend
op de afgelopen zes jaren kan ik alleen maar concluderen dat ik enorm veel van je
heb geleerd en ik vind het leuk om nu samen aan een nieuw project te werken.

Dr. Petra Denig wil ik bedanken voor de wijze waarop zij betrokken was bij de
dagelijkse gang van zaken de afgelopen jaren. Petra, jouw rust, oog voor details en
de nauwgezette en snelle wijze waarop je ieder manuscript van commentaar
voorzag, vormden steeds een stimulans om door te gaan. Vooral in de laatste fase
is dat voor mij heel belangrijk geweest. Het is dan ook voor een belangrijk deel
aan jou te danken dat het proefschrift nu toch af is.

Important for the whole project was the close collaboration with other
researchers within the Drug Education Project (DEP)-group. I would like to thank
Rolf Wahlström, Cecilia Stålsby Lundborg, Tim Oke, Vinod Diwan, Goran
Tomson, Marit Andrew, the late Ingrid Matheson, Per Lagerløv, Mitch Loeb,
Michael Kochen, Eva Hummers-Pradier, Maria Muskova and Zuzana Kopernicka
for all very pleasant, stimulating and valuable meetings. For me, the eating of
mushrooms, which were picked and prepared under supervision of Rolf during our
stay on that beautiful Swedish island, was typical for the way we trusted each
other and always believed in a good result in the end.

Dit onderzoek had niet plaats kunnen vinden zonder de medewerking van vele
FTO-groepen. Dankzij de inzet van alle huisartsen en apothekers was het mogelijk
het scholingsprogramma in Nederland te evalueren.

Prof. Dr. J.M. Grimshaw, Prof. Dr. L.T.W. de Jong-van den Berg en Prof. Dr.
B. Meyboom-de Jong wil ik bedanken voor de beoordeling van dit proefschrift.

Gedurende het gehele onderzoek heeft de begeleidingscommissie bestaande uit
Prof. Dr. G. Koëter, Prof. Dr. D.S. Postma, Prof. Dr. B. Meyboom-de Jong, Prof.
Dr. A. Sachs, Prof. Dr. Th. Tromp, Prof. Dr. Th. de Vries, R. Knaap en W.
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Blijleven, op gezette tijden meegeholpen het onderzoek in juiste banen te leiden.
Ik wil de gehele commissie van harte danken voor haar inbreng in het onderzoek.

Hans Berkhof en Ronald Zwaagstra hebben het voor ons mogelijk gemaakt de
effecten van het scholingsprogramma te analyseren middels de multilevel
methode. Hans en Ronald, ik wil jullie bedanken voor alle hulp en voor het
oplossen van allerlei grote en kleine problemen waar ik tegen aanliep als ik toch
weer net wat anders wilde. Daarnaast kon ik altijd bij Roy Stewart terecht met de
meest uiteenlopende vragen over methodologie en analyse. Roy, bedankt! Joost
Heyink wil ik bedanken voor zijn hulp bij het analyseren van alle interviews wat
uiteindelijk heeft geleid tot hoofdstuk 3.

Lisa, Willeke, Iris en Ceciel: terwijl mijn aanstelling bijna was afgelopen,
kwamen jullie de groep versterken. Ik wil jullie vooral bedanken voor alle
gezelligheid tijdens de laatste 2 jaren. Ik ben er van overtuigd dat een belangrijke
voorwaarde voor een geslaagd onderzoek de aanwezigheid van een stel collega’s
zoals jullie is. Lisa, jou wil ik daarnaast enorm bedanken voor je hulp bij het
engels, het corrigeren van diverse manuscripten en voor je aandeel in hoofdstuk 4.

Annemieke, bedankt voor je steun tijdens het meest hectische deel van het
onderzoek; de periode waarin alle FTO-bijeenkomsten plaatsvonden. Mede
dankzij jou konden we, voorzien van de benodigde papieren, iedere dag op tijd
vertrekken.

Iedere twee weken waren er de bijeenkomsten van de dRUGs groep. Alle
leden wil ik bedanken voor de leerzame discussies over diverse aspecten van
onderzoek met als gemene deler het rationeel gebruik van geneesmiddelen.

Esther, Christiaan en Colinda hebben in het kader van hun studie enige weken
meegewerkt aan het onderzoek. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage aan
respectievelijk de validering van de voorschrijfgegevens, het analyseren van de
voorschrijfgegevens ter voorbereiding van de FTO-bijeenkomsten en de
ontwikkeling van de patiëntenvragenlijst (waarvan de resultaten helaas niet in dit
proefschrift terug te vinden zijn).

Tijdens de afgelopen jaren wist ik me omgeven door familie en vrienden, die
de nodige ondersteuning gaven zonder het wellicht altijd door te hebben. Karin, ik
vind het ontzettend leuk dat jij vandaag één van mijn paranimfen bent! Jij hebt de
afgelopen jaren intens meegeleefd met alle ‘ups and downs’ en daarvoor wil ik je
van harte bedanken. Nelleke, ik ben blij dat jij er vandaag ook bij bent als
paranimf! Hoewel Engeland niet de andere kant van de wereld is, is het toch ook
niet om de hoek. Gelukkig is er altijd de telefoon! Binnenkort hebben we hopelijk
weer tijd om naar Engeland te komen.

Papa en mama, jullie zijn er gewoon altijd en nemen een hele speciale plaats in
in mijn leven! Ik wil jullie bedanken voor de nimmer aflatende belangstelling en
steun. Ook in dit proefschrift komt jullie grote betrokkenheid tot uiting!

Dan tot slot, Martin en Matthijs. Matthijs, jouw komst heeft de afronding van
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dit proefschrift behoorlijk vertraagd, maar je hebt tevens gezorgd voor de
broodnodige afleiding en variatie. Martin, nadat jouw proefschrift anderhalf jaar
geleden af was, heb ik me wel eens afgevraagd of ik dat nog wel een keertje wilde
meemaken. Maar het is gelukt, en daar heb jij ook zeker je aandeel in gehad.
Bedankt! Hopelijk hebben we binnenkort een keertje tijd om rustig te gaan zitten
en te genieten van alles wat we hebben!


