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Op het moment dat ik dit schrijf is mijn proefschrift bijna af. Een goed moment om een heel 

aantal mensen te bedanken waarmee ik samen tot dit eindresultaat ben gekomen. Ik hoop 

maar dat ik niemand vergeet… 

Promotoren en coPromotoren en coPromotoren en coPromotoren en co----promotorpromotorpromotorpromotor    

Allereerst wil ik mijn beide promotoren, prof dr FM Haaijer-Ruskamp en prof dr D de Zeeuw, 

bedanken. Beste Floor, ik kan me nog goed mijn sollicitatiegesprek herinneren, waarin je me 

vroeg of ik ook wilde promoveren. Toen vond ik een onderzoeksproject van twee jaar eerst wel 

lang genoeg en kon ook nog niet vermoeden dat ik vier jaar later met de laatste loodjes van 

mijn proefschrift bezig zou zijn. Ik wil je bedanken voor je inspirerende en plezierige 

samenwerking. Je was betrokken bij het onderzoek maar gaf ook ruimte en vertrouwen, dat 

heb ik erg in je gewaardeerd. 

Beste Dick, van een afstandje was je zeer betrokken en vooral je klinische blik en kennis op het 

gebied van de angiotensine-2 antagonisten heeft erg bijgedragen aan de kwaliteit van dit 

proefschrift, dank hiervoor. Ik wil je bedanken voor je verfrissende kijk op mijn manuscripten, je 

enthousiasme als er weer een artikel geaccepteerd was en natuurlijk voor de mogelijkheid dat 

ik dit onderzoek op jouw afdeling mocht uitvoeren. 

Een speciaal woord van dank aan mijn co-promotor, dr P Denig. Beste Petra, mijn dank is groot. 

Ik heb ontzettend veel van je geleerd, zeker wat betreft het uitvoeren van onderzoek op het 

gebied van rationeel geneesmiddelengebruik, maar ook wat betreft het schrijven van 

wetenschappelijke artikelen. De nauwgezette manier waarop jij ieder manuscript van 

commentaar voorzag om ze vooral leesbaarder te maken en de opbouwende manier waarop jij 

altijd feedback gaf, zijn voor mij steeds een stimulans geweest om verder te gaan. Petra, een 

kritischer en meer betrokken co-promotor kan je je als promovendus niet wensen! 

CoCoCoCo----aaaauteursuteursuteursuteurs    

Vele co-auteurs hebben een bijdrage geleverd aan de verschillende hoofdstukken in dit 

proefschrift. Graag wil ik dr WJ van der Veen en dr FW Beltman bedanken voor de prettige 

leerzame samenwerking tijdens de eerste twee jaren. Willem Jan, dank voor het bewaken van 

de methodologische kant van het onderzoek en de hulp bij het uitvoeren van de analyses. 

Frank, bedankt voor het delen van jouw expertise op het gebied van de behandeling van hoge 

bloeddruk in de huisartspraktijk. Daarnaast wil ik dr MCJM Sturkenboom bedanken voor de 

mogelijkheid om onderzoek te doen met gegevens uit de IPCI database. Miriam en ook Jeanne 

Dieleman, bedankt voor jullie hulp bij de selectie van de hypertensiepatiënten. Ik heb heel wat 

weken op de ‘IPCI kamer’ in Rotterdam moeten doorbrengen, maar uiteindelijk heeft dat een 

prachtige dataset met patiëntengegevens opgeleverd. Dr HJG Bilo wil ik bedanken voor de 

mogelijkheid om gebruik te maken van gegevens uit het Zwolse diabetesproject. In dit kader 

verdienen ook alle artsen en patiënten een vermelding in dit dankwoord, zij hebben een 

enorme schat aan gegevens geleverd. Dank ook aan Sylvia van ’t Hooft-Lootens voor de 
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administratieve ondersteuning bij het vragenlijstonderzoek onder de IPCI artsen, Jana 

Rampelmann voor het doorspitten van ruim 450 uitgaven van het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde, Gert Broekhaar voor het aanleveren van de Zwolse data, Lielith Ubink-Veltmaat 

en Anneke Stegeman voor alle uitleg bij de dataverzameling van het Zwolse diabetesproject. 

LeescommissieLeescommissieLeescommissieLeescommissie    

Graag wil ik ook de leescommissie, prof dr PA de Graeff, prof dr LTW de Jong-van den Berg en 

prof dr K van der Meer, bedanken voor de tijd die jullie genomen hebben voor de beoordeling 

en goedkeuring van het manuscript. 

CollegaCollegaCollegaCollegaeeee    

Alle collegae en met name de medepromovendi wil ik bedanken voor de gezellige tijd die ik bij 

de afdeling Klinische Farmacologie gehad heb. Vooral dank aan mijn kamergenoten Larissa en 

Heidrun. Larissa, met jou heb ik altijd heerlijk kunnen discussiëren over de epidemiologische 

aspecten van mijn onderzoek en ook heb ik veel goede herinneringen aan alle cursussen of 

congressen die we samen hebben bezocht (alhoewel jij ook wel eens alleen ging….). Ik ben blij 

dat jij mijn paranimf wil zijn! Enorm bedankt voor alles en succes met de afronding van jouw 

thesis. Heidrun, je was altijd behulpzaam, hoe druk je het ook had. Bedankt voor de gezellige 

tijd en veel succes met het afronden van jouw proefschrift en met je nieuwe baan in Tübingen. 

Ook de andere (oud)collega’s van de Rationeel Geneesmiddelengebruik groep: Antje, Anuschka, 

Carel, Cornelis, Jaco, Jasperien, Liana, Lisa, Peter, Prashant, Willeke, en ook Amany en Mirjam, 

wil ik bedanken voor de gezellige momenten tijdens, maar zeker ook buiten het werk. Verder 

bedank ik ook de dames van het secretariaat Ellen, Alexandra en Ardy, en de beide heren Jan en 

Wessel voor jullie behulpzaamheid in de afgelopen jaren. Daarnaast wil ik ook Frank bedanken 

voor het ontwerpen van de omslag van dit proefschrift. 

Verder wil ik ook de collega’s van afdeling Sociale Farmacie en Pharmaco-epidemiologie 

bedanken voor jullie waardevolle feedback, vragen en adviezen tijdens onze dRugs-

besprekingen en refereerbijeenkomsten. 

Sinds een aantal maanden werk ik in het Juliuscentrum samen met prof dr A Algra en dr E 

Buskens aan een onderzoek om primaire preventie van beroerten te verbeteren. Nu mijn 

proefschrift af is, heeft dit project mijn onverdeelde aandacht. Ale en Erik, en mijn 

kamergenoten Erik en Iris, en alle andere Julianen, bedankt voor jullie steun bij de laatste 

loodjes van mijn proefschrift en voor de prettige samenwerking tot nu toe! 

VriendenVriendenVriendenVrienden    

Mirjam & Michiel, Hetty, Carriene & André, Sofieke, Esther & Lars, Welmoed, Gert & Brenda, 

Annelies en niet te vergeten Gertrude wil ik heel hartelijk bedanken voor jullie gezelligheid, 

steun, leuke logeerpartijtjes, weekendjes weg en de filmavondjes. Carriene, jou wil ik in het 

bijzonder bedanken. Het is alweer meer dan vijf jaar geleden dat ik samen met jou mijn 
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onderzoeksstage in Zweden heb gedaan. Destijds ben ik enthousiast geraakt voor het doen van 

wetenschappelijk onderzoek. Dankjewel voor je vriendschap, interesse en je luisterend oor. 

Daarnaast blijven er een heel aantal mensen over die me een ontzettend leuke tijd in 

Groningen hebben gegeven. Heel erg bedankt!  

FFFFamilieamilieamilieamilie    

Dan de basis van alles, mijn familie. Lieve papa en mama, bedankt voor alle liefde, hulp en 

steun die jullie al bijna 30 jaar geven. Ik kan jullie daarvoor nooit genoeg dankbaar zijn. En echt 

te gek pap dat je mijn presentatie op mijn allereerste internationale congres in Philadelphia 

kwam beluisteren! Lieve broers, zus, (bijna) schoonzussen en alle anderen dankjewel voor jullie 

liefde, hulp, steun en gebed. Ik ben blij jullie eindelijk het beloofde resultaat te kunnen laten 

zien. Lieve Egbert, ik vind het heel tof dat jij mijn paranimf wilt zijn! Daarnaast wil ik ook mijn 

lieve kleine neefjes bedanken, eindeloos kan ik van jullie genieten en even alles van mijn 

proefschrift vergeten. Bovenal dank aan mijn Vader in de hemel die zoveel om me geeft. Dank 

U voor uw liefde, genade en eindeloze trouw. 




