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Dankwoord

D
at ik ooit een promotieonderzoek wilde doen wist ik al langer, maar toen ik een
paar jaar geleden de kans kreeg ben ik ervoor gegaan. Ik heb de afgelopen jaren

niet alleen veel geleerd, maar ook veel nieuwe vrienden gemaakt. Kortom, ik had
het niet willen missen. Hierbij wil ik iedereen bedanken die me de afgelopen jaren
gesteund en geholpen heeft bij het uitvoeren van mijn promotieonderzoek.

Prof. dr. Kosterink, Jos, als promotor bewaakte jij de grote lijnen van het onder-
zoek. Je liet me daarbij vrij om mijn onderzoek uit te voeren op de manier die voor
mij goed werkte. Je keek altijd met een realitische blik naar de planning en, ondanks
je eigen drukke schema, wist je dat er naast het werk ook andere dingen belangrijk
zijn. Als er problemen waren dacht jij altijd gelijk aan een oplossing, het onderzoek
kon zo in een mooi tempo doorgaan, bedankt!

Prof. dr. van der Werf, Tjip, het was erg fijn om ook een expert uit de klini-
sche praktijk op het gebied van infectieziekten als promotor te hebben. Vanuit deze
invalshoek kwam je altijd met nuttig commentaar en was je daardoor een mooie
aanvulling op het apothekersteam. Je bent altijd scherp en enthousiast en je weet
goed hoe je iemand kunt motiveren met je positieve instelling. Naast je inhoude-
lijke bijdrage hield je gelukkig ook wel van een geintje. Een high five lijkt me een
passende afsluiter van mijn promotie en onze fijne samenwerking!

Prof. dr. Uges, Donald, behalve dat jij mijn promotor bent, heb ik ook een aantal
jaar bij jou op het lab gewerkt. Ik ben mede door jou enthousiast geworden voor
het onderzoek en dat ik iets met therapeutic drug monitoring zou gaan doen stond
natuurlijk als een paal boven water. Daarnaast betrok je me altijd bij alles op het lab.
Ik heb daardoor niet alleen veel van je geleerd maar ook een fijne tijd gehad. Saai
was het nooit! Ik denk dat van alles wat ik van je geleerd heb ik de rest van mijn
carrière nog profijt zal hebben. Bedankt voor alles!

Dr. Alffenaar, Jan-Willem, als copromotor en dagelijkse begeleider hadden we
veel contact. Het is bewonderenswaardig hoe jij altijd positief blijft en kansen ziet
in plaats van moeilijkheden. Ik kon bij je terecht als dat nodig was (volgens mij had



140 Dankwoord

je zelfs ’s nachts nog opgenomen), maar je hebt me ook vrij gelaten om mijn eigen
ding te doen. Deze combinatie werkte erg goed. Bedankt voor de begeleiding en je
vertrouwen.

Prof. dr. Evelien de Bont, prof. dr. Ron Mathôt en prof. dr. Paul Verweij, bedankt
voor het beoordelen van mijn proefschrift als leden van de leescommissie.

Dr. Span en dr. Schölvinck, Bart en Liesbeth, jullie waren als hematoloog en
kinderinfectioloog betrokken bij mijn onderzoek. Jullie bijdrage aan de onderzoeken
en de artikelen waren erg waardevol. Ik heb veel bewondering voor hoe jullie om-
gaan met het behandelen van ernstig zieke patiënten. Ze zijn bij jullie in goede
handen. Bedankt voor de fijne samenwerking!

Prof. dr. van den Heuvel, Edwin, zoals ik in één van mijn stellingen al aangeef
is het ook goed te weten wat je niet kunt. Vandaar dat ik al snel bij jou voor de deur
stond voor hulp bij de statistiek van mijn onderzoek. Toen ik op je deur de poster
zag met daarop ’keep calm and call a statician’ wist ik dat ik aan het goede adres
was. Bedankt voor al je hulp bij de statistiek en vooral ook voor dat je me zelf de
dingen in hebt laten zien. Ik heb er veel van geleerd en weet nu meer van statistiek
dan ik ooit had gedacht.

Prof. dr. Zijlstra, als we in de ziekenhuisapotheek onderzoek wilden doen op de
intensive care stonden jullie daar altijd voor open. Bedankt voor de goede samen-
werking bij de caspofungin- en micafunginstudie!

Dr. Dieperink, Wim, we konden altijd bij je terecht als we een studie op de in-
tensive care wilden doen. Als ik je zag maakte we vaak even een gezellig praatje.
En dankzij jou was ik ook op de hoogte van de gebruiken op de IC en bijnamen van
sommige mensen. Je weet het niet, maar bij ons in de apotheek is jouw bijnaam ’die
aardige man van de IC’, op z’n Gronings gezegd: het kon slechter.

Ook wil ik alle researchverpleegkundigen van de IC bedanken voor de hulp
bij mijn studies. Marisa, Ellen, Hildegard, Hetty, Frank, Tineke, Jurrie en Arnold,
dankzij jullie hulp is alles een stuk soepeler verlopen!

Voor de caspofunginstudie hebben we samengewerkt met de intensive care van
het Medisch Spectrum Twente. Ik wil dr. Beishuizen, dr. Klont en researchver-
pleegkundigen Martin en Mariska bedanken voor deze samenwerking.

Dr. Roger Brüggemann, jij was mede-auteur bij mijn eerste artikel op het gebied
van schimmelinfecties. Ook daarna hadden we af en toe contact over het schimmel-
onderzoek. Bedankt voor je altijd waardevolle opmerkingen.

Marjolijn de Hooge, Manouche van Alst, Michael Rodgers en Karin Vermeulen,
bedankt voor jullie bijdrage aan het onderzoek en de artikelen.

Marieke, Hanneke, Charlie & Jasper, tijdens jullie masteronderzoek bij farmacie
heb ik jullie begeleid en hebben jullie een bijdrage aan mijn onderzoek geleverd. Het
heeft twee mooie publicatie’s over fluconazol en posaconazol opgeleverd. Bedankt
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voor jullie hulp! Jasper, succes met het afronden van de micafunginstudie!
Alle analisten van het laboratorium van de ziekenhuisapotheek, bedankt voor

jullie bijdrage aan mijn onderzoek en de gezellige tijd die ik als labapotheker bij jul-
lie heb gehad! Ben, bedankt dat ik met mijn onderzoeken altijd op het lab terecht
kon. Kai, bedankt voor je bijdrage op analytisch vlak aan mijn onderzoek. Ik hoefde
nooit lang te wachten op resultaten en als we nog weer wat extra’s hadden bedacht
was jij nooit te beroerd dit nog even te doen. Remco, voor analytische vragen kon
ik ook bij jou terecht. Handig dat jij op een gegeven moment ook ging promoveren,
je hebt het supersnel gedaan! Mireille, monsters raken natuurlijk nooit kwijt, maar
stel, hypothetisch gezien, dat het toch een keer zou gebeuren dan zou jij ze wel weer
boven tafel krijgen. Erwin, het viel niet mee met de analysemethode voor de mica-
funginstudie, maar zo heb je wel na je promotieonderzoek nog wat te publiceren.
Hiltjo (a.k.a Hillie B.), bedankt voor de gezellige tijd op ’ons’ kantoor. Jan, Gerben,
Albert-Jan, Tanja, Annalie, Ingrid, Stefan, Justine en Ellen, doordat jullie altijd klaar
stonden voor de patiëntmonsters en de farmaceutische controle konden weer an-
dere mensen aan het onderzoek werken. Zonder jullie was dat niet gelukt! Bedankt
ook voor de gezellige kofffiepauzes! Pauline en Renella, dankzij jullie lekkere en
gezonde gebakjes ben ik mijn promotieonderzoek goed doorvoed doorgekomen ;-).
Maar vooral bedankt voor de gezelligheid en leuke gesprekken!

Jacqueline, Petra en Irene, als ik data uit het EVS nodig had kon ik bij jullie
terecht. En ook gewoon voor de gezelligheid! Bedankt ladies!

Bouwien, als ik een bepaald artikel nodig had wist jij deze altijd te vinden. Maar
ook voor een goed gesprek kon ik bij je langs. Bedankt voor je belangstelling en de
fijne gesprekken!

Annemiek, Wianda en Jessica, bedankt voor alle ondersteuning bij mijn onder-
zoek. Op z’n Vlaams gezegd: gij zijt het hart van de apotheek, amai!

Alle (oud-)apothekers, Prashant (de stage bij jou heeft mijn interesse in infec-
tieziekten alleen maar vergroot), Hendrikus, Barbara, Susan, Wouter (bedankt voor
de introductie van de ’golden rule’), Minke, Anton, Bob, Marina, Derk, Daan, Jan,
Silvia, Reinout, Eli, Esther, Rosalie, Nour, Marian, Marijn, Gea, Bart, Joke, Lisanne,
Mathieu (we zien elkaar op Strava), Coba, Mathijs, Annelies, Jasperien, Aileen,
Marieke en Marjolijn (het is altijd fijn om even te sparren met je medepromovendi,
of om gewoon even tegen elkaar te kunnen klagen).

De collega’s van de 5e verdieping Lubbert, Isaak, Marjan en Nanda, en Iemke,
Bob, Hilma en Hermien, bedankt voor jullie steun en belangstelling!

Ook wil ik mijn nieuwe collega’s van de Ziekenhuisgroep Twente bedanken. Fijn
dat jullie mij de ruimte hebben gegeven om het laatste stuk van mijn proefschrift af
te ronden. Dat had ik net even nodig! Ik ben erg blij met zulke leuke collega’s!

De Raad van Bestuur Ziekenhuisgroep Twente wil ik bedanken voor de financiële
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bijdrage aan het proefschrift.
Anet, sinds jij in het UMCG bent komen werken nam jij mijn studies over als ik

er niet was. Uiteraard dienden de patiënten zich dan altijd spontaan aan. Gelukkig
waren ze bij jou in goede handen. Nu ik weg ben zorg jij voor de verdere inclusie
van de caspofunginstudie. Daar hoef ik me dus geen zorgen over te maken. Bedankt
en succes met je eigen promotie!

Frank-Jan en Eva, jullie waren mijn medepromovendi en kamergenoten tijdens
de laatste 1,5 jaar van mijn promotieonderzoek. Het was erg fijn met zulke be-
gripvolle en gezellige collega-vrienden op de kamer te zitten. Jullie steun heeft mijn
promotie zeker goed gedaan. Ik kon met jullie lachen en huilen, gelukkig was het
vooral huilen van het lachen! Bedankt voor de fijne tijd en succes met de afronding
van jullie eigen promotie, dat komt helemaal goed!

Ricky Martin, bedankt voor de muzikale ondersteuning tijdens het schrijven van
mijn proefschrift. Muchas gracias!

Arianna, in de tijd met jou als kamergenoot en onze duobaan als labapotheker
was het erg gezellig en hebben we ook veel geleerd. De combinatie promotieonder-
zoek en werken als apotheker viel niet altijd mee, maar mede dankzij de boedisti-
sche levensspreuken die we op een gegeven moment ontdekt hebben (keep karma
keep calm, chop wood and carry water) is het ons gelukt. Na heel wat wood ge-
chopt te hebben en water gecarried is het dan nu zo ver, een afgeronde promotie!
Die nemen ze ons niet meer af ;-). Nu is het tijd voor ’een stukkie rust’. Bedankt
voor je steun en fijn dat je mijn paranimf wilt zijn.

Annette, toen we elkaar tijdens de studie ontmoet hebben klikte het gelijk. Tij-
dens de studie, maar ook daarna, heb jij me altijd gesteund. Je bent een van de
meest begripvolle mensen die ik ken. Ik kan alles bij je kwijt (het liefst natuurlijk
tijdens een lekker etentje, onze gezamelijke hobby ;-)). Ik ben erg blij met zo’n lieve
vriendin! Bij het begin van mijn promotieonderzoek wist ik nog niet hoe het alle-
maal zou lopen, maar ik wist al wel dat als het zo ver was jij mijn paranimf zou
zijn.

Ook wil ik mijn familie en de rest van mijn vrienden bedanken voor hun steun en
belangstelling tijdens mijn promotieonderzoek: opa & oma, mijn ouders, Raymond
& Baukje, mijn schoonfamilie, Heleen & Martin, Kees & Monique, Jan & Ineke,
Patricia & Wim, Maarten, Jan & Thirza, Steven, Judith en Ruby, bedankt voor alle
gezelligheid en fijn dat we al zo lang vrienden zijn!

Lieve Frank, jij bent er altijd voor me, wat er ook is. Ook tijdens mijn promotieon-
derzoek heb je me gesteund en geholpen. Daarnaast stimuleer je me om alles uit
mezelf te halen en geloof je altijd in me. Ik ben heel gelukkig met je en kijk uit naar
de rest van ons leven als doctor & doctor Bakker.


