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Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier aan dit proefschrift gewerkt, 
maar zonder hulp was het er niet geweest. Daarom wil ik graag een aantal 
mensen bedanken die voor mij een belangrijke rol hebben gespeeld.  

Beste Jos, bedankt dat je mij de mogelijkheden en tijd hebt gegeven om naast 
mijn werk als ziekenhuisapotheker ook een promotie onderzoek uit te voeren. 
Ondanks je drukke agenda was er toch altijd tijd voor overleg op de momenten 
dat dat nodig was en wist je altijd vanuit nog weer een andere invalshoek te 
kijken naar het onderzoek.  

Beste Erik, je bent helemaal thuis in de wereld van het tabletteren en het coaten. 
Via jou en je vakgroep heb ik heel veel kennis opgedaan. Bedankt voor alle 
mogelijkheden om in jouw laboratoria experimenten uit te voeren en voor de 
manier waarop je mij en dit onderzoek hebt ondersteund.  

Beste Gerard, altijd verzin je wel weer iets nieuws, jouw ideeën zijn onbegrensd. 
Ik heb met veel plezier met je samengewerkt. Bedankt voor je bijdrage aan dit 
onderzoek en de mogelijkheden die je mij hebt gegeven binnen jouw afdeling.  

Beste Herman, ik had mijn geen betere copromotor kunnen wensen. Altijd was 
je bereid om mee te denken, kritisch mijn teksten door te lezen en suggesties 
voor verbeteringen te doen. Vrijwel altijd had ik de tekst een paar dagen later al 
weer terug. Ik heb hier heel veel van geleerd; veel dank daarvoor.  

Beste Reinout, helaas werk je niet meer in het UMCG, maar ik ben je nog niet 
vergeten. Na een registratie-onderzoek dat voortijdig werd afgebroken, vroeg je 
me of ik niet samen met jou onderzoek wilde doen en zo is dit promotietraject 
begonnen. Met heel erg veel plezier denk ik terug aan de tijd dat we samen bij 
bereidingen aan ons onderzoek werkten.  

Beste Frans, je naam kende ik al voordat ik jou kende. Het ‘isotopen-lab van 
Stellaard’ stond bekend om de uitgebreide kennis op dat gebied. Dank voor je 
creatieve bijdragen en hulp in het interpreteren van de resultaten van de urine en 
adem monsters.  

Beste Dorien, samen hebben we aan een aantal onderdelen van dit proefschrift 
gewerkt. Als alle samenwerkingen tussen artsen en apothekers zo zouden 
verlopen, zou de medische wereld er heel anders uitzien. Veel succes met het 
afronden van je opleiding en jouw proefschrift! 

Maru, Fred, Dick en Sikko van de voormalige unit voorraadbereidingen van het 
UMCG wil ik bij deze heel erg bedanken voor het meehelpen in de praktische 
begeleiding van studenten farmacie die voor kortere of langere tijd kwamen 
‘coaten’, het met spoed inplannen van nog weer eens een charge tablet kernen, 
het bestellen van coatbollen etc. 
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Verder wil ik nog Hèlen, Klaus, Ron, Wouter H, Annelien, Susan, Rianne, 
Wouter T en Margot bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek. En voor 
Bahez: veel succes en plezier met het vervolg! 

Alle overige (ziekenhuis) apothekers en medewerkers van de afdeling KFF wil 
ik bedanken voor hun interesse in mijn onderzoek.  

Lieve Marieke, nu arts, maar samen begonnen wij lang geleden met farmacie. 
Ook al woon je nu aan de andere kant van het land, nog steeds zien we elkaar 
regelmatig. Ik hoop dat we dat nog heel erg lang zullen doen. Heel fijn dat je 
vandaag als paranimf naast mij wil staan.  

Mijn ouders hebben mij altijd op alle mogelijke manieren gesteund, zowel op 
het gebied van opleiding, muziek als ook praktisch met bijvoorbeeld het 
oppassen elke maandag. Waar ik ook ben en wat er ook is, ik weet dat ik jullie 
altijd kan bellen. Bedankt! 

En dan als laatste Albertjan. Wat zou ik zonder jou moeten beginnen. We zijn 
het beste team dat ik kan bedenken en ik ben blij dat je vandaag mijn paranimf 
bent. Ik hoop dat we nog veel mooie momenten mogen meemaken samen met 
Rosan en Vygo. 

 


