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Dankwoord

Dit proefschrift is niet compleet zonder de mensen te bedanken die er aan hebben meegewerkt, 
zowel inhoudelijk als ondersteunend.

Toen ik besloot om mijn masteronderzoek indien mogelijk bij de ziekenhuisapotheek van 
het UMCG te doen, werd ik uitgenodigd door prof. dr. D.R.A. Uges om in zijn boekje te worden 
bijgeschreven als bijvakstudent. Daarna werd ik door Donald doorverwezen naar Jan-Willem 
Alffenaar voor de eigenlijke uitvoering van het onderzoek, en hiermee ontstond het begin van dit 
proefschrift. Beste Donald Uges, hartelijk dank voor deze kans.

Beste Jan-Willem, vanaf het begin van het onderzoek had je het vertrouwen dat ik in ieder geval 
het masterproject goed zou afronden. Afgezien van mijn interesse in infectieziekten, wist ik nog 
vrijwel niets van tuberculose. Ook wist ik totaal niet waar ik moest beginnen bij het schrijven van 
een wetenschappelijk artikel en was mijn beheersing van het Engels niet toereikend. Door jouw 
ondersteuning, vertrouwen en geduld heb ik dit onderzoek tot een goed einde kunnen brengen. 
Je hebt mij geleerd wat onderzoek is en hoe ik onderzoek moet doen, iets waar ik ontzettend veel 
plezier in heb gekregen. Daarvoor ben ik je erg dankbaar.

Beste Tjip, jouw vertrouwen in mij, je humor en buitengewoon scherpe opmerkingen heb ik 
erg gewaardeerd. Dankzij jouw inspanningen is dit proefschrift binnen afzienbare tijd gereed 
gekomen. Bij het vertragen van de inclusie van proefpersonen werd dat met een aantal mailtjes 
van jouw kant weer in een stroomversnelling gebracht. Dank voor alle ondersteuning, tips, de 
kritische blik en het aanstekelijke enthousiasme.

Beste Jos, ik ben je dankbaar voor de mogelijkheid die je mij hebt geboden om dit 
promotieonderzoek te kunnen doen. Je waardevolle analyses tijdens het maandelijkse 
promotieoverleg en ook de duidelijke samenvatting van  wat er nog moest gebeuren hielp mij 
enorm om dit project tot een goed einde te brengen. Dank voor het vertrouwen, geduld en 
opbouwende kritiek.

Beste Daan, hartelijk dank voor de scherpe en kritische blik op de manuscripten. Dank ook voor 
je heldere commentaar tijdens de promotie-overleggen en de bereidwilligheid om altijd mee te 
denken.  

Beste Bob, hartelijk dank voor je bijdrage aan het review-artikel en het controleren van alle 
honderden citaties of ze voldoen aan de inclusiecriteria. Ook hartelijk dank dat ik ruim twee jaar 
geleden bij je te rade mocht gaan voor carrière-advies .Ik heb onze samenwerking als heel prettig 
ervaren. 

Beste Noor, halverwege jouw onderzoek betreffende co-trimoxazol bij tuberculose ben ik 
aangehaakt. Dank dat ik mocht participeren in de voortzetting van jouw onderzoek.

Beste Richard, in het begin van mijn onderzoek kwam ik blanco op Beatrixoord voor de eerste 
dataverzameling. Vanaf het begin heb je mij en het onderzoek geholpen door die te verzamelen 
voor de cohortstudie. Ik ben er zeker van dat zonder jouw hulp dit niet gelukt zou zijn. Hartelijk 
dank daarvoor. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van het meten van gehoorschade met 
behulp van een iPhone in Myanmar!
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Chapter 13

Beste Onno, beste Wiel, vanaf het begin van de prospectieve studie met co-trimoxazol kon ik 
op jullie hulp rekenen. Door jullie inspanningen ging de patiënt-inclusie buitengewoon vlot en 
konden we snel afronden. Ik vond de samenwerking erg plezierig en wellicht komen we elkaar nog 
eens   tegen in de wereld van de wetenschap van infectieziekten.

Beste Ben, als ik vragen had over de voortgang of de resultaten van een analyse was ik bij jou 
altijd welkom. Korte besprekingen, soms met Jan-Willem erbij, waren altijd verhelderend en we 
maakten duidelijke afspraken. Hierdoor zijn de analyse-artikelen van dit proefschrift snel tot 
stand gekomen. Dit kunstje hebben we maar liefst bij  vier artikelen herhaald, en ik kan mij goed 
voorstellen dat dit met alle promovendi moet hebben geleid tot een behoorlijke druk op het lab. 
Toch was dit voor mij nooit echt merkbaar. Hartelijk dank voor de heel prettige samenwerking.

Beste Kai, Albert-Jan en Remco. Dank voor jullie snelle resultaten en zo aangeleverd dat ik ze 
direct kon verwerken in het artikel. Ook veel dank voor de doorgaans vlotte en verhelderende 
reacties op aanvullende vragen van mij, als leek op het gebied van analytische chemie. Zonder 
jullie zou het niet gelukt zijn om zo veel mooie artikelen te schrijven over de analyse van anti-TB 
middelen.

Beste Dick en Tridia. Zonder jullie inspanning was dit proefschrift niet compleet. Ondanks de 
drukte op het laboratorium is het toch gelukt om de gevoeligheidstesten uit te voeren en de 
manuscripten te voorzien van commentaar. We hebben samen een interessant vraagstuk aan de 
kaak weten te stellen. Hartelijk dank daarvoor!

Voor elk klinisch onderzoek is de participatie van proefpersonen onontbeerlijk. Ik wil daarom graag 
alle proefpersonen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, en ook alle verpleegkundigen van 
Beatrixoord hartelijk danken voor jullie tijd en inspanningen.

Beste Alper, Leonie, Anne-Fleur. We zijn min of meer samen begonnen aan het promotietraject 
naast de studie farmacie en daarna naast ons werk. Ik heb de momenten van samen koffie 
drinken en praten over het onderzoek altijd als erg prettig ervaren. Vast en zeker zie ik jullie allen 
nog terug in de kleine wereld van de ziekenhuisfarmacie. Het ga jullie goed!

Beste Sander. Ook wij zijn samen begonnen aan het promotietraject. De eerste keer dat ik je 
tegen kwam was bij Beatrixoord, jij bezig met een studie over ertapenem bij tuberculose, ik 
bedolven onder de patiëntendossiers van het retrospectieve onderzoek. Samen hebben we 
veel gediscussieerd over infectieziekten, tuberculose, maar ook over de toekomst van het 
apothekersvak en andere carrièrekeuzes naast die van de openbare en de ziekenhuisapotheek. 
Nu mijn proefschrift af is kunnen we dit vast en zeker weer voortzetten – de laatste periode van 
afronding van dit proefschrift was het zo druk dat het er niet van kwam. Rest mij om je heel veel 
succes te wensen bij het afronden van jouw proefschrift!

Beste collega’s van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), beste Vincent, Petra, Hans, en talloze andere 
collega’s die ik hier niet kan noemen zonder onvolledig te zijn. Dank voor jullie vertrouwen in mij 
dat ik na mijn opleiding, en naast mijn promotie, bij jullie kon werken aan verschillende projecten. 
Ik heb veel geleerd bij en van jullie waar ik nu profijt van heb en altijd profijt van zal hebben. Het 
was ontzettend prettig om bij jullie te werken, en ik denk er nog vaak aan terug. 
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Dankwoord

Beste collega’s van het VU medisch centrum (VUmc), beste Noortje, Agnes, Monique en vele 
anderen. Vanaf begin 2016 ben ik bij jullie in opleiding tot ziekenhuisapotheker. Ik vind het erg 
inspirerend en uitdagend om bij jullie te werken en te leren. Dank voor deze kans.

Beste Ronald en Adrie. Vanaf de opleiding farmacie zijn we bevriend en dat is na de opleiding 
niet verloren gegaan. Er waren momenten dat ik mijn frustratie maar ook blijdschap over mijn 
proefschrift met jullie kon delen. Ik heb vaak afspraken met jullie afgezegd omdat ik toch nog aan 
mijn proefschrift moest werken. Ik hoop dat we vanaf nu regelmatiger kunnen afspreken en onder 
het genot van een Belgisch speciaalbiertje spareribs kunnen afkluiven. Ik heb er zin in.

Lieve Rashudy. Ondanks dat we studiegenoten waren, heb ik je pas na de studie beter leren 
kennen. We zijn inmiddels al een tijdje samen, en je hebt mij geholpen om te relativeren en ook 
andere dingen te doen buiten promoveren en werken. Ik kijk er naar uit om de rest van mijn leven 
met je te delen.

Bert, Corrie en Anne. Vanaf het begin van mijn prille carrière hebben jullie mij gestimuleerd om 
te studeren en daarna de kans om te promoveren met beide handen aan te grijpen. Ik kon altijd 
rekenen op jullie steun en betrokkenheid bij alles wat ik doe, of het nu een proefschrift schrijven 
is of het kopen en inrichten van een nieuw huis. Anne, nadat je de nodige grappen hebt gemaakt 
over mijn twee linkerhanden bij het leggen van het laminaat, kun jij voor licht en geluid zorgen bij 
mijn promotiefeest? Dan zal het zeker een knalfeest worden. 
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