
 

 

 University of Groningen

Providing color to the pharmacy technician
Koehler, Tamara

DOI:
10.33612/diss.175810910

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Koehler, T. (2021). Providing color to the pharmacy technician: a new profession within the pharmacy team.
[Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.
https://doi.org/10.33612/diss.175810910

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.175810910
https://research.rug.nl/en/publications/06eb54e9-03dc-4a1a-8b20-59b3dc0f539d
https://doi.org/10.33612/diss.175810910


Dankwoord



160

In een dankwoord lees je vaak hoe woelig het traject van promoveren 

was. In de afgelopen jaren was het mijn leven dat woelig was en bood het 

promoveerproces houvast. 

Mijn wetenschappelijke team, dat heeft bijgedragen aan de totstand-

koming van dit proefschrift, was vanaf het begin af aan enthousiast 

en betrokken bij dit leertraject. Al na drie zinnen van mijn uitgebreide 

speech waarom het heus niet gek is dat een apotheker wil promoveren 

op iets met farmaceutisch onderwijs, maar dan wel van een hbo beroep, 

riep Debbie uit: ‘Maar dan kom je toch gewoon bij mij?!’ De rest van de 

toespraak kon ik achterwege laten en binnen no time zaten we samen in 

de trein, op weg naar Groningen. 

Of Michiel, die 2 minuten nadat ik op ‘send’ klikte, aan de telefoon hing: 

‘Ja, ik dacht: ik bel maar even.. een verzoek om copromotor te worden 

vind ik niet elke dag in mijn mail.’ Dat deze copromotor vaak de meest 

lawaaiige koffietentjes uitzocht voor onze overleggen, dat wist ik toen 

natuurlijk nog niet.. 

Harold die altijd graag wilde weten: ‘Hoe is het met werk, daar in Zwolle.. 

Of was het nou Deventer? Maar je zei ook iets over Den Haag, of toch.. 

Utrecht? Anyway, zullen we eerst lekkere koffie halen en dan naar je stuk 

kijken?’

En ook Esther, die misschien wel het meest kritisch meelas en meedacht: 

‘Je hebt vast hard gewerkt aan deze eerste versie, maar ik kan er niets 

mee. Neem me eens mee in je structuur.’ De scherpzinnige noten werden 

altijd vergezeld door de vrolijk tweetende parkieten op de achtergrond en 

oh… Een boekenkast waar zelfs die van mij jaloers op is. 

Mijn team was niet alleen van de wetenschap, maar ook van de menseli-

jkheid. Na de geboorte en het overlijden van Olivier waren daar de 

uitgestoken handen: ‘Wanneer kom je weer een dagje naar Groningen? 

We hebben je graag over de vloer!’ ‘Altijd fijn, weer eens een mailtje van 

jou in mijn inbox!’ ‘Samen de laatste enter geven op het submitten van je 

eerste stuk? Natuurlijk! Doen we! Gaan we daarna de lekkere koffie drink-

en.’ ‘Zullen we een rondje buiten doen? Dat denkt altijd prettiger na, vind 

je niet?’
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Als je in Groningen aan het promoveren bent, dan moet iemand je red-

den van overnachten in het zolderkamertje van Hotel Schimmelpenninck 

Huys. Lieve Floor, dank je wel voor de logeerpartijen, in ál je huizen. Voor 

de goede gesprekken ’s avonds en de havermout ontbijtjes in de ochtend. 

Voor het delen van de eerste congres ervaringen: ‘Tamaar, zal ik dit aan, 

of dit? Of toch dit?’ En ook: ‘Floor! Lorelei praatte tegen me!’

En met een paranimf in Groningen, is het heel logisch dat de andere in 

Maastricht is gebaseerd. Lieve Stephanie, we’ll always have Basel! Daar 

waar ik echt aan het eind van mijn diplomatieke competenties zat, daar 

legde jij rustig nogmaals uit dat we graag sandwiches wilden voor de 

Rogano people en niet alleen Knödel mit Tomatensoße. We hebben meer 

plannen dan goed voor ons is, maar ‘even promoveren’ heeft nu een dikke 

vink!

En naast het wetenschappelijke team, was er ook het thuisteam. ‘Pro-

moveren doe je niet alleen’, die uitspraak hebben Kees en ik letterlijk 

genomen. Mee op congres, waarom niet? Dat ik word herkend als ‘Tama-

ra, you know.. She’s from that Dutch guy Kees!’, dat is alleen maar Heel 

Erg Grappig! Lieve Kees, je was er dichtbij (Prisma, Amersfoort) en je 

was er ver weg (LEARN, Groningen). Je was er kort, voor een rondje Loch 

Lomond (FIP, Glasgow) en je was er nog korter, voor een avondje noodles 

(FIP, Dusseldorf). Je regelde een compleet huisje, inclusief bezemende 

buurvrouw en wasgoed aan een lijntje (Life Long Learning, Split), een 

hotel waar élk oppervlak gehuld was in Schotse ruit (FIP, Glasgow) en je 

vond onze 16m2 in een urban highrise (FIP, Seoul) Je was into the spouse 

program, tot de FIP-KNMP borrel aan toe en je was er een tikje illegaal 

(NVMO, Egmond). Het waren drie rondjes om de toren van Pisa en één 

rondje om het eiland van Jeju. We waren er met z’n drieën (Life Long 

Learning, Split) en we waren er om opnieuw mee te gaan doen (Pharmacy 

Education Symposium, Prato).

En je was er niet alleen met de extra curriculaire activiteiten, je was ook 

bij de ‘en nu moet er gewerkt worden’ momenten. Dat die momenten 

plaatsvonden op het Canarische eiland Fuerteventura, in de schaduw van 

een palmboom, doet niets af aan het feit dat je bijna drie maanden lang 

hebt moeten luisteren naar (en liefst een beetje positief reageren op) mijn 

eerste pogingen om de data van stuk vier te duiden. Je was er om hoop te 
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bieden: ‘Als je elke dag één quote vertaalt, komt het ook af!’ en om mee 

te vieren: ‘Taart! Ik zie flappen hangen waar geen post-it meer bij kan, je 

bent vast klaar met iets!’ 

Kees, dank je wel. Door jou durfde ik te springen en van de kaart af te 

zeilen. 

Met onze voeten in zee, 

en jij was mee. 
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