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Het laatste deel van het proefschrift is het dankwoord en het schrijven ervan is op zich al 
een plezierige bezigheid. En er zijn dan ook vele redenen om dankbaar te zijn: voor de 
kansen die ik heb gekregen en kon benutten, voor de fijne tijd die ik heb gehad, voor hoe 
veel ik heb geleerd en voor alle inspirerende mensen waarmee ik mocht samenwerken. 
Velen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift; een aantal van hen 
wil ik hier speciaal bedanken. 
 
Eerst wil ik de patiënten bedanken voor de welwillendheid en de tijd die ze onbaatzuchtig 
gaven aan het onderzoek.  
 
Picasso (Partners In CAre SOlutionS) voor COPD, een initiatief van Pfizer, Boehringer 
Ingelheim en het onderzoeksinstituut Caphri van de universiteit van Maastricht. Zonder 
jullie financiële ondersteuning was dit project niet mogelijk geweest. Hartelijk dank! 
 
Aan de wieg van het project “Kortere therapieduur bij de antibiotische behandeling van 
respiratoire infecties in het ziekenhuis” dat doorgroeide tot dit proefschrift, stonden prof. 
dr. Peter Speelman en dr. Jan Prins; het begin van het traject dat voor mij hier eindigt. 
Peter en Jan, jullie hebben mij gekozen als researchverpleegkundige voor dit project, met 
‘pneumobiel’ en al. Hadden jullie toen gedacht dat dit project twee promovenda zou 
voortbrengen? Peter, het is een eer en een plezier voor me dat je zitting hebt willen nemen 
in de promotiecommissie. Ook de andere leden van de commissie wil ik hartelijk danken 
voor het beoordelen van het proefschrift, prof. dr. Richard Dekhuijzen, prof. dr. Theo 
Verheij, prof. dr. Liesbeth Bel en prof. dr. Wim van Aalderen. 
 
Bijzonder veel dank ben ik verschuldigd aan mijn eerste copromotor Jan Prins. Beste Jan, 
toen het idee ontstond om te gaan promoveren, vond je dat meteen goed. Dit bood mij 
precies de nodige wetenschappelijke uitdaging. Jij schreef een onderzoeksvoorstel, haalde 
ons ‘Picasso project’ binnen en je organiseerde ons Amsterdamse Picasso team, dat een 
prachtig voorbeeld werd van succesvolle, AMC brede samenwerking. Ook de analyse van 
de Pharmo database was jouw idee. Je was van begin tot eind mijn eerste begeleider en ik 
had me geen betere kunnen wensen. Ik heb veel geleerd van je scherpzinnige en kritisch-
wetenschappelijke benadering en ik hoop dat ik ooit zo goed schrijf als jij!  
 
Patrick Bindels. Beste Patrick, dank dat je mijn promotor wilt zijn. Toen ons project sterk 
richting 1e lijn koerste, gaf jij er vanuit dit perspectief rijke invulling aan. Je grote 
wetenschappelijke en praktische kennis van COPD en van de epidemiologie, je bijdrage 
als ‘algemeen specialist’ was onovertroffen! Ik bewonder je vaardigheid om snel en 
analytisch te werken en het gemak waarmee je zaken met elkaar kunt verbinden. Wanneer 
ik leeuwen en beren op de weg dacht te zien had jij vaak een goede oplossing.  
 
Paul Bresser, copromotor. Beste Paul, de samenwerking met jou was er al vanaf het eerder 
genoemde project en deze keer zou gewoon ondenkbaar geweest zijn zonder jou. Je 
inhoudelijke kennis en ervaring waren onmisbaar. Dank voor je enthousiasme en 
betrokkenheid!
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 Rachida el Moussaoui, lieve Rachida, beste vriendin. Hoe zou je niet mijn paranimf 
kunnen zijn? Verbonden door onze projecten waren we ‘samen sterk’ als het eens wat 
minder ging, maar het was vooral leuk, leerzaam en we haalden samen onze ‘eindpunten’. 
En wat hebben we gelachen! Blijf je oefenen op de Nederlandse spreekwoorden? 
 
Lia Engelfriet. Lieve Lia, dank dat ook jij mijn paranimf wilt zijn. Het doet recht aan onze 
vriendschap die in het AMC is ontstaan. Dank voor je luisterend oor en de vele zonnige 
momenten tijdens de lunches. 
 
Corianne de Borgie, copromotor. Beste Corianne, ik heb altijd bewondering gehad voor 
het bredere perspectief waarin je het onderzoeksproces wist te plaatsen. Dank voor je 
begeleiding.  
 
Binnen en buiten het AMC hebben veel mensen direct of indirect bijgedragen aan de 
afzonderlijke studies in dit proefschrift. Alle huisartsen die meewerkten aan de PICASSO 
studie. Dank voor jullie inzet bij het includeren van patiënten. In het AMC, Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis, het St. Lucas-Andreas ziekenhuis en het Boven IJ ziekenhuis in 
Amsterdam; het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag en het Kennemer Gasthuis in 
Haarlem dank ik alle artsen en verpleegkundigen van de afdelingen longziekten/ interne 
geneeskunde die hielpen bij het includeren van patiënten, de extra controles en het overleg 
voor de DANTE studie en in het bijzonder de studiecoördinatoren, Paul Bresser, Frans 
Krouwels, Bob van den Berg, Peter Hooghiemstra, Anton Wever en Carla Weenink. Ook 
de medewerkers van het klinisch chemisch laboratorium, de afdeling medische 
microbiologie, de apotheken en verpleegafdelingen bedankt! 
 
Patrick Bossuyt. Beste Patrick, hartelijk dank voor de (welkome) kritische noten bij de 
DANTE studie en de meta-analyse.  
 
Gerben ter Riet, Ronald Geskus, Maria Prins en Annemieke Kok, heel veel dank voor 
jullie hulp bij de epidemiologie en de bijbehorende statistische programma’s en voor de 
gezellige samenwerking. 
 
Henk Brouwer, jij wees me de weg in het HAG-net, dankjewel. 
 
Marjon en Eva, Marianne, merci voor alle ondersteuning en de vele gezellige momentjes. 
 
Alle collega’s en oud-collega’s van F4, vooral ‘de tekenkamer’ en ‘het voorgeborchte’. In 
de acht jaar dat ik hier zat waren er zoveel leuke lieve inspirerende en gezellige collega’s. 
Dank voor alle goede momenten. 
 
Alle nieuwe collega’s van het RIVM, Hajo, Nienke, Marlieke, Jos, Tjienie, Jeanet, dank 
voor jullie begrip en hulp bij de laatste loodjes. 
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Lieve ouders. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde mijn hele leven. Pa, 
wat jammer dat je er niet meer bent. Je zou zo trots geweest zijn. 
 
Ben, mijn liefste broer. Dit is weer zo’n moment dat ik je enorm mis. In mijn gedachten 
ben je er bij. 
 
Dick, Floor en Iris. Mijn schatten. Lieve Dick, vanaf het moment dat ik weer ging 
studeren stond je achter mijn keuzes en heb je me zelfs aangemoedigd (dus ook een beetje 
eigen schuld als ik niet mee kon zeilen deze zomer). Jouw nooit aflatende support was 
fenomenaal.  Jullie zijn mijn aarde,  

Tastbare werkelijkheid,  
Zichtbaar groen en blauw, 
Heerlijke zee van tijd, 

Wanneer de zon jullie 
In z’n licht zet 

Voor altijd               (Vrij naar Hans Andreus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




