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DAnkwOORD

Voor de totstandkoming van dit proefschrift gaat allereerst mijn dank uit naar mijn 
promotoren Prof. Wilffert en Prof. Hak en co-promotor Dr.  Maring.
Prof. Wilffert, beste Bob, bedankt voor het vertrouwen dat je me gegeven hebt door mij 
op dit project aan te nemen. Het was erg prettig om met jou als dagelijkse supervisor 
samen te werken. Niet alleen ben je zeer kundig in je vakgebied, ook daarbuiten werk je 
met een vriendelijke zorgvuldigheid die erg gewaardeerd wordt. 
Prof. Hak, beste Eelko, bedankt voor je scherpe beoordelingsvermogen, “helikopter 
view”  en betrokkenheid bij het CYSCE onderzoek en mijn promotietraject. 
Dr. Maring, beste Jan Gerard. Zonder jou en het lab wat achter je staat, had de inhoud 
van mijn proefschrift er heel anders uitgezien. Ik heb erg veel van jullie geleerd. Bedankt 
dat je zoveel tijd en werk in dit onderzoek hebt gestoken. 
De heren van de leescommissie: Prof. E. Buskens, Prof. H.J. Guchelaar, en Prof. N.C. van 
der Merbel, dank voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift. 

Inge van Doornik, bedankt voor je betrokkenheid en zorgvuldigheid tijdens het uitrol-
len van de CYSCE trial en vervolgens voor het waarnemen van de dagelijkse gang van 
zaken in de CYSCE trial. Bedankt voor de gezellige autoritjes naar alle uithoeken van 
Nederland.

Prof. Postma, beste Maarten, bedankt voor het toevoegen van kosteneffectiviteit onder-
zoek aan mijn promotietijd. Ik vind dit zeer waardevol. 
Prof Touw, beste Daan, bedankt voor je betrokkenheid en samenwerking in de wereld 
van ‘dried blood spots’. Ik heb veel van je kunnen leren en de samenwerking verliep altijd 
zeer vlot, wat in tijden van tijdsdruk erg gewaardeerd werd. 
Graag bedank ik alle verpleegkundigen, psychiaters, psychiaters in opleiding en arts-as-
sistenten die betrokken zijn bij de CYSCE trial voor hun inzet. Ondanks dat de resultaten 
van dit onderzoek nog niet bekend zijn, weet ik zeker dat de uitkomst van dit onderzoek 
van grote waarde zal zijn voor de implementatie van farmacogenetica in de psychiatrie. 
Alle coauteurs, bedankt voor jullie inbreng tijdens het schrijven van de diverse artikelen!
Ik wil alle patiënten die mee hebben gedaan en gaan doen aan het CYSCE onderzoek 
van harte danken voor hun vertrouwen en medewerking. 
De CYSCE trial was niet mogelijk geweest zonder de inzet van diverse ziekenhuisapo-
thekers en analisten waaronder Dr. Hans Mulder, Dr. Arne Risselada, René Schutte, Ellen 
Brummel-Mulder en Jolanda Paardekoper, bedankt voor jullie betrokkenheid, nauwkeu-
righeid en oplettendheid.
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De studenten farmacie die ik heb mogen begeleiden tijdens mijn promotietijd wil ik 
bedanken voor hun inzet. Bachelor studenten: Manon Bakker en Simone Jans, veel suc-
ces met het afronden van jullie studie! Judith, samen met jou konden we een concrete 
kosten-effectiviteitanalyse maken omtrent een onderwerp waar weinig goede gegevens 
voor beschikbaar waren. Bedankt voor al je werk en succes met je promotieonderzoek. 
Blessing, jou inzet ging verder dan wat een promovendus van een student mag verwa-
chten. Ik denk met plezier terug aan onze samenwerking. 

Ik dank al mijn collega’s voor de fijne werkomgeving waarin ik heb mogen werken. Bert, 
Sipke en Jens, bedankt voor de paashazen, verhalen over Vietnamese avonturen en 
zeiltips. Anja, ik heb genoten van ons korte yoga avontuur en geklets. Riekje en Josta, 
bedankt voor het meedenken tijdens onze wandelingen over de Brug. De GIMMICS crew, 
ik zal het “acteren” missen! My roommates: Irene, Fenneke, Hao, Tran, Thao, Linda, Willem 
and Karin thank you for your pleasant company. Hao, if I ever notice my shoes are shrink-
ing I will tell you! Irene bedankt voor het goede karma wat er rond jouw stoel hangt. 
Fenneke, bedankt voor je optimisme en relativeringsvermogen. Ik vind het erg leuk dat 
we nog samen in het NTvG terecht gekomen zijn! Linda, succes met je promotie! Hao, 
Doti and Aziati thank you for your shared interest in pharmacogenetics. Aizati &Tuan, 
thank you so much for taking care of me in Rome when my passport was stolen and for 
scouting me for your movie! All my colleagues from the no-longer -“other”-department, 
it was a pleasure to work and eat with you. I will never forget the black eggs at Pieters 
home! Job, bedankt voor je bijdrage aan onze review. Maarten Bijlsma, bedankt voor de 
statistische support. Jos bedankt voor je hulp met de PSA en succes met doceren en pro-
moveren! Koen, na jou vertrek was de gym niet meer hetzelfde, maar we zijn er nog wel 
geweest! Christiaan en Eva, kijken waar je heen gaat! Jurjen, ik hoop dat de overname 
van mijn werkzaamheden voor de CYSCE trial je veel werkplezier zullen geven. Ik laat de 
studie in ieder geval in goede handen achter. 
Jannie, bedankt voor al je hulp met de meest uiteenlopende problemen en ideeën voor 
oplossingen. Ik ga de Nieuwjaarslunch missen! 

Alle (surf ) vrienden en vriendinnen, bedankt voor jullie nabijheid en alle gezelligheid. 
Een dagje op zee, in de stad, of in het bos op het MTB-pad met jullie is het beste medicijn. 

Lieve paranimfen Lisette en Eva, ik verheug me erop om tussen jullie in te staan tijdens 
mijn verdediging. Lisette, we delen niet alleen onze naam, maar ook lief en leed. Bedankt 
voor je vriendschap. Eva, jammer dat we niet lang samen op de basiseenheid hebben 
gewerkt, maar allicht is dit wel beter voor de productiviteit. Ik hoop dat de vaccin trial 
en je promotie voorspoedig zullen verlopen, als iemand de doorzettingskracht heeft die 
er voor nodig is, dan ben jij het. 
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Hanny en Wim bedankt voor jullie interesse in mijn (paramedische) werkzaamheden 
en alle steun en betrokkenheid, zelfs tijdens de meest recente verhuizing. Mathijs en 
Yannick, al bijna 10 jaar mag ik genieten van jullie gezelschap en zorgzaamheid tijdens 
diverse vakanties, maar ook dicht bij huis, waarvoor dank. Gabrielle en Ronald-Jan, 
bedankt voor jullie mentale en fysieke nabijheid. Niet meer in Groningen wonen heeft 
zeker een groot nadeel.

Arjan, Mariska en Rieneke, jullie zijn een bont en zeer dierbaar gezelschap die naast een 
luisterend oor, ook een altijd welkome afleiding van de wetenschap zijn. 
Pap en mam, bedankt voor jullie betrokkenheid en oprechte interesse in mijn onder-
zoek. Jullie hebben mij geleerd om door te zetten, me niet al te druk te maken om wat 
anderen denken en mij gesteund in wat ik leuk vond. Pap, ik hoop dat je, je nu geen 
zorgen meer hoeft te maken over het aantal (niet) geïncludeerde patiënten en mijn 
werkgelegenheid. 

Vincent, dankbaar ben ik dat je mijn duinpad bent gekruist op Texel. Ik zou niet weten 
hoe ik zonder onze gezamenlijke uurtjes op het water inspiratie voor het schrijven van 
een proefschrift zou hebben gehad. Gelukkig wou je mee naar het zuidwesten van 
het land en kunnen we hopelijk, naast onze nieuwe werkzaamheden, de golven van 
Scheveningen gaan verkennen. Bedankt voor de kennis uit de medische praktijk, steun 
en de liefde die je me geeft. Ik ben dankbaar voor ons verleden, en ik zie uit naar onze 
toekomst!

Lisette






