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Allereerst wil ik mijn promotores, Prof. dr. E. Hak, Prof. dr. P. Denig, en Prof. dr. M.J. 
Postma, bedanken voor de mogelijkheid om mijn masterproject uit te breiden naar dit 
PhD project. Jullie variërende vakgebieden, gedachtes en meningen waren voor mij een 
uitdaging en hebben mij ontzettend veel geleerd.    

Prof. dr. E. Hak, Beste Eelko, ik wil jou bedanken voor je inzet om dit nog inofficiële 
PharmD/PhD project mogelijk te maken. Ik heb onze samenwerking als erg prettig 
ervaren en vond het fijn dat jij mij altijd de mogelijkheid hebt gegeven om mijn eigen 
ideeën in te brengen. 

Prof. dr. P. Denig, Beste Petra, in het begin van onze samenwerking, tijdens mijn 
masterproject, werd ik altijd een beetje nerveus van jouw e-mails. Nu ben ik blij met 
jouw aanwijzingen en kritiek destijds, het heeft mij erg veel geleerd en de kwaliteit van 
mijn werk aanzienlijk verhoogd. Jouw manier van werken en passie voor de wetenschap 
zijn een voorbeeld voor mij.   

Prof. dr. M.J. Postma, Beste Maarten, bedankt voor de hulp die jij hebt geboden bij dit PhD 
project. Jouw relaxte kijk op zaken was erg prettig.  

Dr. J. Voorham, Beste Jaco, ik wil jou bedanken voor jouw input bij de studies die ik met 
de GIANTT data heb uitgevoerd. Jouw kennis van de databank heeft mij enorm geholpen. 
Daarnaast wil ik je bedanken voor de tijd en het geduld die jij hebt gehad om mij te leren 
werken met Stata. 

Dr. T. Dekker, Beste Thijs, bedankt voor jouw hulp bij de discrete choice studie, jouw 
input heeft het artikel naar een hoger niveau getild.

Bij deze wil ik overige co-auteurs bedanken voor hun input. 

De beoordelingscommissie, bestaande uit Prof. dr. E. Buskens, Prof. dr. G.E.H.M. Rutten  
en Prof. dr. O.H. Klungel wil ik bedanken voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Mijn kamergenoten, Pieter, Bauke, Mishgina, Tomoko, Bianca, Koen, en Maarten, wil ik 
in het bijzonder bedanken voor de leuke tijd die ik gehad heb. Ik heb veel verschillende 
werkplekken gehad de afgelopen jaren en ben altijd met plezier naar mijn werk gegaan.  

Beste Sieta, het was erg fijn om met jou samen te werken. Ik kon altijd bij jou terecht met 
mijn vragen en voor advies, bedankt daarvoor.
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Andere collega’s wil ik bedanken voor de leuke tijd die ik gehad heb op beide afdelingen.

Beste oom Remmer en tante Birgit, officieel zijn jullie onze oudoom en oudtante maar 
ik denk dat jullie voor Kirsten en mij meer zijn dan een oom en tante. Wij hebben 
het vroeger altijd erg naar ons zin gehad bij jullie. Misschien komt de Duitse invloed 
van toen nu goed van pas, ik weet in ieder geval wie de Kastelruther Spatzen zijn. J  
Ik wil jullie bedanken voor jullie interesse en steun. Tante Birgit, ik vind het erg leuk dat 
jij mijn paranimf wil zijn. 

Helaas kan niet iedereen dit meemaken. Opa Hoppes en opa de Vries, ik weet dat jullie 
ontzettend trots zouden zijn. Op momenten als deze zegt mama vaak, de opa’s geven 
elkaar een high-five daarboven, ik weet zeker dat dat nu zo is. Mama’s mama heb ik 
helaas nooit gekend, ik vind het mooi dat er Folgerdiena in dit proefschrift staat.

Beste oma Hoppes en oma de Vries, ondanks dat het voor jullie denk ik lastig te begrijpen 
is wat promoveren inhoudt hebben jullie altijd interesse getoond, bedankt daarvoor. 

Overige familie en vrienden wil ik bedanken voor hun belangstelling.

En dan de belangrijkste personen voor mij, de leden van de familie app 2.0, wat ben ik 
trots op jullie! 

Lieve Kirsten, van kleins af aan zijn wij, hoe verschillend we ook zijn, altijd elkaars beste 
maatje geweest. Bij jouw HBO-V diploma uitreiking twee jaar geleden had ik tranen in 
mijn ogen, zo trots was ik toen op jou! De weg naar jouw diploma is onder andere door 
je gezondheid niet altijd gemakkelijk geweest. Kirs, ik kan me geen betere zus wensen, 
wij staan altijd voor elkaar klaar.   

Lieve papa en mama, jullie hebben Kirsten en mij altijd het goede voorbeeld gegeven, 
en dat is denk ik het halve werk. Als ik terugkijk op de afgelopen jaren hebben jullie 
het soms behoorlijk te verduren gehad met ons. Jullie steunen ons in onze keuzes, en 
als deze achteraf niet de juiste blijken te zijn, helpen jullie de puinhoop op te ruimen. 
Bedankt dat jullie altijd voor ons klaar staan, ik hou van jullie!    
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Lieve Adams, schat, de afgelopen vijf jaren waren soms heftig en zouden in een filmscript 
niet misstaan. Gelukkig is dit een film met een goed einde. Zoals jij laatst zei, ‘The storm 
is over now, and I can see the sunshine’, dat nummer zou op ons kunnen slaan. Verhuizen 
naar Groningen en alles opnieuw opbouwen is niet eenvoudig geweest, maar ik ben blij 
dat je deze stap voor mij hebt willen nemen. Ik ben trots op jou als persoon. Ik hoop dat 
de toekomst ons veel goeds zal brengen.

Groningen, oktober 2015

Dianna de Vries






