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Tijdens mijn studie raakte ik vrij snel geïnteresseerd in het doen van onderzoek 
en specifiek in de epidemiologische hoek. Deze interesse is verder gegroeid 
tijdens mijn masterthesis bij de Wageningen Universiteit onder begeleiding van 
dr. Sabita Soedemah-Muthu en daarna tijdens mijn afstudeerstage aan Pittsburgh 
University, Pennsylvania, USA onder gezamenlijke begeleiding van Prof. dr. Trevor 
Orchard en dr. Sabita Soedemah-Muthu. Sabita, bedankt voor je begeleiding tij-
dens mijn master periode en je enthousiasme voor onderzoek dat je op mij hebt 
weten over te brengen. Mede hierdoor wilde ik graag promoveren en beginnen 
aan een carrière binnen de academische onderzoekswereld. Deze mogelijkheid 
vond ik in Groningen bij de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Dit proefschrift had ik echter niet kunnen schrijven zonder de hulp en ondersteu-
ning van veel mensen. Een aantal wil ik graag in het bijzonder bedanken. 

Prof. dr. P. Denig: Beste Petra, als mijn eerste promotor en de laatste paar maanden 
ook als dagelijkse begeleider heb ik veel aan je gehad. Ik wil je graag bedanken 
voor alle inspiratie, nieuwe invalshoeken en opbouwende kritieken, maar vooral 
voor het vertrouwen dat je me altijd hebt gegeven. Ik heb mezelf hierdoor als 
onderzoeker verder kunnen ontwikkelen dan ik op voorhand had gedacht. Je pas-
sie voor onderzoek is bewonderingswaardig en heeft mij zeker geïnspireerd in 
mijn werk. 

Dr. G. Sidorenkov: Beste Grigory, als dagelijkse begeleider heb je een ontelbare 
hoeveelheid mailtjes en vragen van mij te verduren gehad. Dank je wel voor alle 
inzichten die je me hebt gegeven in de kleine en grote dingen van het doen van 
onderzoek, voor het aanleren van Stata en de kritische noot die ik soms wel eens 
vergat. 

Prof. dr. G.J. Navis: Beste Gerjan, bedankt voor de rust die je uitstraalt, alle input, 
maar vooral ook het vertrouwen en oneindige enthousiasme dat je had voor dit 
project. Na elk promotorenoverleg zat ik weer vol goede moed en nieuwe ideeën 
om aan te werken. 

Prof. dr. H.J.G. Bilo: Beste Henk, na onze eerste ontmoeting was ik een beetje ont-
daan, maar al snel daarna ben ik je directheid en kritische blik gaan waarderen. 
Ondanks dat je ontzettend druk was, wist je altijd wel tijd te vinden voor mij en 
mijn project. Dank je wel voor je inzet, je input, en je kritische noot. 
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Ik wil graag alle co-auteurs bedanken voor hun bijdrage aan de studies. Daarnaast 
wil ik beide expertpanels betrokken bij de ontwikkeling van de sets van indicato-
ren graag bedanken voor hun tijd, inzet en expertise. Ook wil ik graag Erwin Booij, 
Judith Bos, Bert Dikkeschei en Thijme Last bedanken voor het verzamelen van de 
benodigde data uit patiëntendossiers. 

De leescommissie, bestaande uit Prof. dr. J. Burgers, Prof. dr. R. Gansevoort en 
Prof. dr. G. Nijpels, wil ik graag bedanken voor hun bereidheid om dit proefschrift 
te lezen en te beoordelen. 

Dit proefschrift maakt deel uit van SHARE graduate school van de Rijksuniver-
siteit Groningen. Betrokkenen van de SHARE graduate school, waaronder Truus 
van Ittersum en Renate Kroese, wil ik bedanken voor het mogelijk maken van de 
studies van dit proefschrift. De studies in dit proefschrift zijn gefinancierd door 
het Goed Gebruik Geneesmiddelen project van ZonMW waarvoor ik mijn dank wil 
uiten.

Aanwezigen van de Monday Morning Meetings, M2O/SHARE meetings, de Epi-
demiology Research Meetings en het gangoverleg wil ik graag bedanken voor de 
interessante discussies. 

Lieve Sieta (mams), ik denk dat jij het nog steeds een beetje betreurd dat ik in 
maart 2014 bij jou op de kamer kwam. Al snel werd je productiviteit wat minder, 
omdat ik je (I) als secretaresse, (II) als dagelijkse begeleider en (III) als algemene 
vraagbaak gebruikte. Dat spijt me. Aan de andere kant heeft dit wel geleidt tot 
vele grappige, leuke, onmisbare en onvergetelijke momenten. Lieve Sophie, toen 
jij als masterstudent bij ons op de kamer kwam, was er al snel een klik met geza-
menlijke interesses. Zoals lekker koken en bakken, sporten en eenzelfde humor. 
Ik heb veel met je gelachen, je misbruikt als persoonlijke dokter als ik dat nodig 
had, geprofiteerd van je kennis van doktershandschriften en vooral vele leuke 
momenten meegemaakt. Ik zal jullie missen als mijn collega’s, maar ik weet dat 
we elkaar gaan blijven zien. Dank jullie wel dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Mijn directe collega’s bij de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van 
het UMCG: Bauke (paps), Claire, Derbew, Dianna, Dick, Ellen, Hiddo, Jaco, Jasper, 
Jeroen, Job, Maartje, Marjolein, Michelle, Misghina, Nienke, Peter, Sergei, Skander, 
Stijn, Tobias, Tomoko en Wessel dank voor alle leuke, grappige, moeilijke, inspi-
rerende en boeiende momenten. Ik heb genoten van mijn tijd op de afdeling wat 
vaak ook te maken heeft gehad met de sfeer die er was. Daarnaast wil ik in het 
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bijzonder Ardy, Alexandra en Marja bedanken voor alle hulp bij de kleine wis-
sewasjes, de declaraties en alle zaken rondom het werk.

Lieve Lisa, tijdens onze studietijd werden wij vriendinnen, maar ik heb het gevoel 
dat onze band juist in de laatste paar jaren echt sterk is geworden. We zien elkaar 
misschien weinig, maar als we elkaar zien is het altijd goed. Dank je wel voor je 
inspiratie, je geloof in mij en de ontzettend fijne, lange gesprekken die wij altijd 
hebben. 

Lieve Mirjam, tijdens mijn periode in Groningen ben jij heel belangrijk voor me 
geworden. Je was er voor me in de goede en de minder goede periodes, je hebt me 
altijd gesteund en daar ben ik je heel dankbaar voor. Dank je wel dat je zo’n lief 
vriendinnetje bent.

Ten slotte, lieve pap en mam, dank jullie wel voor jullie oneindige vertrouwen in 
mij, ondanks dat ik niet altijd de makkelijkste ben (geweest). Ik ben jullie dank-
baar voor de mogelijkheid om alles uit mezelf te halen. Dank jullie wel voor het 
uiten van de trots voor elk succes, hoe groot of klein ook, dat ik heb gehad in de 
afgelopen periode. Zonder jullie steun was ik nooit zo ver gekomen.

September 2017

Kirsten Smits
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