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Het is 10 uur op 28 mei 2005 als ik met een klein propeller vliegtuigje land in Hobart, 
hoofdstad van Tasmanië, Australië om aan mijn clinical pharmacy stage te beginnen. 
Vol verwachting klopt mijn hart! In tegenstelling tot Nederland, is het in Australië 
namelijk al jaren standaard praktijk dat apothekers in het ziekenhuis deel uitmaken 
van het behandelteam op de afdeling. Zo zijn er IC apothekers, chirurgie apothekers, 
kindergeneeskunde apothekers, geriatrie apothekers, cardiologie apothekers, etc. Ik 
wilde erbij zijn en het meemaken. En dat ging nu gebeuren.  
 
Ik heb een waanzinnige stage gehad waarin ik klinisch onderzoek heb kunnen doen en 
rond heb kunnen crossen in the outback van Tasmanië om aan de keukentafel bij 
mensen thuis uitleg te geven over pillen (mijn eerste medicatiereviews!). Als clinical 
pharmacist heb ik de orthopedie afdeling onder mijn hoede gehad, waardoor ik nooit 
meer vergeet welke groente je niet mag eten als je op anti-stolling met warfarine 
zit. Ik voerde medicatiereviews en medicatie bij opname en ontslag gesprekken uit 
met de patiënten (incl. oorlogsverhalen aanhoren), mocht beperkt voorschrijven, 
maakte geneesmiddel richtlijnen, overlegde met artsen tijdens patiënten visites en 
fungeerde als medicatie orakel op de afdeling (althans dat was mijn streven…). 
 
Eenmaal terug in Nederland wilde ik maar 1 ding: afstuderen en terug naar Australië. 
Totdat ik tijdens mijn eindstage in de ziekenhuisapotheek van het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, prof.dr. Loraine Lie-A-Huen leerde kennen. 
Loraine zei tegen mij: “Jo, ik wil dat ook in Nederland ziekenhuisapothekers meer op 
de afdeling, dicht bij de patiënten, hun werk doen.” Een missie was geboren met als 
eindresultaat dit proefschrift. Echter, voor mij is dit nog maar het begin. 
 
Beste Loraine, tijdens mijn AMC tijd was je mijn promotor, mijn opleider, mijn 
afdelingshoofd en mijn coach. Ik heb ontzettend veel van je geleerd en ben dankbaar 
voor de vrijheid die je mij hebt gegeven, de altijd openstaande deur voor een 
gesprek (waar geregeld jouw voorraad papieren zakdoekjes goed van pas kwam), 
jouw begeleiding en het vertrouwen dat je mij hebt gegeven. Het veilige gevoel dat 
‘fouten maken’ kon en jij altijd achter mij stond, heeft ervoor gezorgd dat ik mijn 
vleugels volop heb kunnen spreiden en ik kon groeien in mijn rol als onderzoeker en 
toekomstige ziekenhuisapotheker. Een leerzaam proces vol met successen en 
tegenslagen, meevallers en barrières, pionieren en overtuigen, en vooral heel veel 
samenwerken en managen. Een goed gevulde rugzak voor nu en in de toekomst! 
 
Loraine, k heb veel respect voor hoe jij de afgelopen jaren met de vele petten op 
met veel bezieling de ziekenhuisapotheek van het AMC dichterbij de kliniek hebt 
kunnen brengen en bij vele collega’s in het AMC en andere ziekenhuisapotheken het 
“kliniek vuurtje” hebt aangestoken. Mijn vuurtje is niet meer uit te blussen. 
 
Beste Sophia en Susanne, als mijn co-promotoren hebben jullie mijn 
onderzoeksvlucht soms van dichtbij en soms van veraf kunnen observeren en van 
richtingscoëfficiënten kunnen voorzien. De vele (verhitte) discussies en 
brainstormsessies met daaropvolgende koerswijzigingen hebben echter wel voor 
gezorgd dat het vliegtuig dat nog gebouwd moest worden, is gaan stijgen en zijn 
bestemming heeft bereikt. Sophia, jij hebt mij geleerd om mij meer te verplaatsen in 
de schoenen van de arts en daardoor klaargestoomd voor het latere werk op de 
afdelingen. Dank hiervoor! Susanne, bedankt voor jouw enthousiasme en out–of-the-
box spirit.  
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Ook wil ik leden van de leescommissie, prof.dr. Toine Egberts, prof.dr.dr. Andrea 
Maier, prof.dr. Rob van Marum, prof.dr. Margreeth Vroom, prof.dr. Ron Mathôt en 
prof.dr. Hans Romijn hartelijk danken voor de inhoudelijke beoordeling van mijn 
manuscript. Ook dank ik alle co-auteurs voor hun opbouwende commentaren op de 
artikelen in dit proefschrift. 
 
Dit promotieonderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen de 
ziekenhuisapotheek van het AMC en die van de Universitaire Medische Centra van 
Leiden, Groningen en Utrecht in kader van het CAREFUL onderzoeksprogramma 
(pharmacist Coordinated ADE Reducing Efforts For Use in all Levels of healthcare). 
Specifiek voor de WINGS studie was er een samenwerking opgezet tussen de 
ziekenhuisapotheken en de afdelingen interne geneeskunde van het AMC, 
Westfriesgasthuis (WFG) in Hoorn en het Spaarne Ziekenhuis (SZ) in Hoofddorp. Voor 
de IC studie was er samenwerking opgezet tussen ziekenhuisapotheek en afdeling IC 
van het AMC. Ik dank allen met wie ik mocht samenwerken en iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd.  
 
Alle artsen van de afdeling interne geneeskunde van het AMC, WFG en SZ en in het 
bijzonder Liffert Vogt, Mady van Welsem, Kathelijn Versteeg, Sanne van der Wiel, 
Annemarie Mensink, Gooke Lagaay, Alexander Arntzenius, Wim Meijer, Marcel Levi, 
Joost Hoekstra, Suzanne Geerlings en Mieke Godfried. Dank voor de openheid en het 
meedenken bij het ontwerpen van de WINGS interventie strategie en jullie 
gastvrijheid voor de (ziekenhuis)apothekers op de interne geneeskunde afdelingen.  
 
Alle medewerkers van de ziekenhuisapotheek van het AMC en WFG en Stichting 
Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen en in het bijzonder Paul Kuks, Irma Rigter, 
Stefan Sanders (nu Catharina Ziekenhuis in Eindhoven), Minke Jansen, Bea van der 
Kleij, Tjalling van der Schors, Ria van Haften, Kristel Crommentuyn, Rianne Lantink, 
Ruud van der Hoeven, Jolande van der Wildt (nu Tergooi Ziekenhuizen) en Gerard 
Doelman. Ook jullie hartelijk dank voor het meedenken bij het ontwerpen van de 
WINGS interventie strategie en jullie bereidheid om je in alle bochten te wringen om 
wat uren in jullie volle agenda’s vrij te plannen om WINGS interventies te kunnen 
uitvoeren.  
 
De AMC ziekenhuisapotheek collega’s wil ik extra bedanken voor de fijne 
opleidingstijd, de gezelligheid, de borrels, de skivakanties, de warmte en het 
vertrouwen. Het was soms een rollercoaster ride maar je wist tenminste dat je 
leefde. Ik heb genoten! Beste Yuma, dank voor het dak boven mijn hoofd toen mijn 
hart gebroken was en de vele mooie gesprekken op de fiets onderweg naar en terug 
van het AMC. Beste Peter, samen waren we de zapiko’s van het AMC: de Kloptimus 
Prime en de Minitron. Bedankt voor jouw luisterend oor en meedenken aan mijn 
onderzoek toen je in het AMC werkte. Beste Minke, jij bent een heerlijk mensch! 
Beste Paul, dank voor alle extra hulp met WINGS formulieren, handboeken en 
literatuurmappen.  
 
AMC onderzoeksverpleegkundigen Wendy van den Berg, José Popma-de Koning en 
Anouk Verburg-Eisma wil ik danken voor hun doorzettingsvermogen en enorme hulp 
bij de verzameling van WINGS data en Carla Kamp en Vera Ruijter voor hun 
assistentie in het WFG. Miranda Roskam van het AMC, je hebt een fantastische 
database voor mij gebouwd, merci!  
 

Beste farmaciestagiaires Kayan Tsoi, Mila Tjoa, Jochem Schoonheim, Felix Korving, 
Sek Hung Chau, Janneke Groen, Mariska de Meijer, Stefanie Janssen, Chantal Kluft-
van Driel, Nhut Le en Marja ter Borg, hulde! Jullie waren mijn vlijtige stewards, mijn 
bezige bijtjes, mijn proefkonijnen als jonge onderzoeker in opleiding. Zonder jullie 
inzet had ik geen data. Beste Sek Hung en Felix Korving door jullie bijdrage aan 
WINGS interventies in WFG en SZ zijn deze deelprojecten succesvol afgerond. Veel 
dank hiervoor!  
 
Ik wil graag ziekenhuisapothekers Rob Kuiper en Erik van Kan bedanken voor de kans 
die jullie mij hebben gegeven om mijn eerste artikel te kunnen publiceren over jullie 
werkzaamheden als consulenten op de IC in het AMC. 
 
Prof.dr. Henk-Jan Guchelaar, prof.dr. Jos Kostering, dr. Patricia van den Bemt, 
prof.dr. Toine Egberts en prof.dr. Floor Haaijer Ruskamp, ik ben jullie erkentelijk 
voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegevens namens CAREFUL, om het model 
van clinical pharmacy te mogen onderzoeken en jullie kritische blik en discussie. 
 
Beste Bert en Clementine, waar was ik toch zonder zulke fijne en betrouwbare 
medereizigers? En wat heb ik veel kennis opgedaan door samen met jullie de vaak 
mega dikke dossiers van 500 oudere patiënten uit te pluizen en te beoordelen. Beste 
Bert, ik wil jou bedanken voor de interne geneeskunde opleidingsmomenten, jouw 
humor en hulp om jouw vakbroeders te overtuigen om mee te doen aan WINGS 
interventies. Beste Clementine, mijn dank is groot voor het overbrengen van jouw 
passie voor clinical pharmacy en gezelligheid (toen en nu nog steeds). 
 
Beste Marcel, je was mijn statistiek goeroe. Het was vaak een beetje vechten om 
jouw tijd, maar eenmaal samen met jou aan tafel wist je mij altijd op weg te helpen 
om SPSS te doorgronden. Dank voor jouw tijd en geduld. 
 
Beste Joris, Michiel, Rixt Nynke, Edwin, Wilma, OOG-jes, en mijn vele andere 
collega’s uit het Antonius ziekenhuis in Sneek, ik heb mijn drive weer terug gevonden 
bij jullie. Toen ik klaar was met mijn opleiding in het AMC en mijn droom om de 
WINGS strategie als routine te implementeren niet in vervulling was gegaan, was ik 
ontzettend teleurgesteld. Bij jullie heb ik de kans gekregen om me verder te 
ontplooien als klinische apotheker. Veel dank! 
 
Van de afdeling Klinische Farmacologie & Apotheek van het VU Medisch Centrum in 
Amsterdam wil ik Noortje Swart en mijn andere collega’s bedanken voor de ruimte 
die jullie mij hebben geboden om naast mijn functie als ziekenhuisapotheker 
informatisering mijn promotieonderzoek af te kunnen ronden. Ik ben terechtgekomen 
in een warm nest met een fijn team. Jullie bieden mij de structuur die ik nodig heb. 
 
Ook mijn vrienden, vriendinnen en familie wil ik bedanken: jullie boden steun, begrip 
voor mijn afwezigheid, vergeetachtigheid, kort lontje en een luisterend oor maar 
bovenal de broodnodige afleiding. 
 
Lieve Marlous en Monica, ik ben zo blij dat jullie als paranimfen mij ter zijde willen 
staan. Marlous, het was me snel duidelijk dat je mij kon lezen als geen ander. Dat is 
soms een beetje eng maar als bestie zo ontzettend fijn! Ik geniet van onze ‘alles 
tegen elkaar kunnen zeggen’ vriendschap. Monica, de afgelopen jaren zijn wij steeds 
meer naar elkaar toe gegroeid en in onze panic room hebben we lief en leed met 
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elkaar gedeeld zowel qua allerlei onderzoeks- of opleidingsperikelen als privé. Het is 
mooi om te zien hoe jij in jouw rol als zapiko bent gegroeid en jouw grenzen hebt 
verlegd. Mocht ik ondanks de bètablokker toch flauw vallen tijdens mijn verdediging 
dan weet ik dat jullie mij gaan opvangen! 
 
Lieve Bommetjes (’98 tralalalala), Rietje, Zaaltje, Sjansen, Femke, Wendel, Lous, 
Maaiki Maaik, en Koolbakkie, we kennen elkaar nu alweer meer dan 15 jaar! Vijftien 
jaar vol gezelligheid, feesten, weekendjes weg, etentjes en nu ook bruiloften en 
Bommen baby’s. We hebben elkaar gevonden in Groningen en ondanks de afstanden 
die nu soms maken dat we elkaar minder vaak kunnen zien, is het altijd “goed” als 
het weer zo ver is. Door jullie is Klopo een gemeengoed geworden. 
 
Lieve Fleur, Aapske, ik ken echt niemand anders met wie ik in mijn leven zo veel 
pizza tonijn met gorgonzola naar binnen heb gewerkt als met jou! Pijn in de buik van 
het lachen (en pizza…) en het weten dat je er altijd voor me bent als dat nodig is, 
zijn voor mij goud waard. 
 
Lieve Robbert, jij en ik zijn een bijzonder soort. Bij jou kan ik helemaal mezelf zijn 
en samen met jou is het leven onder de regenboog extra fijn. Ik hoop dat we snel aan 
het zwembad in Spanje kunnen liggen! 
 
Lieve Robert (Dop) en Ron(K), we zijn de surfende apothekers, the thrill seekers, the 
nerds in shorts! Het is mij gelukt om jullie aan te steken met mijn liefde voor de 
golven. Stoked for life! Hoop met jullie nog vele mooie surfvakanties te ondernemen 
en te genieten van jullie gezelschap. 
 
Lieve Enno, Jochem, Marloes en Diego, the dream team van de Tapperij, wat begon 
achter de bar van de meest beroemde en beruchte kroeg van Groningen is uitgegroeid 
tot een warme vriendschap. Samen met jullie heb ik de vele zonsopgangen aan de 
Grote Markt mogen meemaken (bewust of onbewust) en de zon schijnt nog altijd als 
de lieverds bij elkaar zijn.  
 
Lieve dinsdagavond meisjes Moes, Linda & Laura, Laura & Linda, Iloon corazόn, 
Sassie, Cher, Charlie en Jaan jullie hebben mij opgenomen in jullie groep toen ik in 
2005 met mijn koffers vol Groningen verhalen en vol verwachtingen wat Amsterdam 
mij zou brengen, aan mijn eerste baan begon. Het is elke keer weer genieten van de 
heerlijke, gezellige, hilarische dinertjes, gesprekken over levensvragen maar net zo 
goed over de zoveelste lover van Syvie Meis. We zijn aan elkaar gewaagd en houden 
elkaar scherp. Ik hoop dat jullie nog lang niet zijn uitgekeken op deze gekke Pool.  
 
En dan last but not least, mijn familie. Jullie hebben waarschijnlijk nog het meest 
moeten lijden onder het voltooien van dit proefschrift. “Wanneer kom je weer 
thuis?” was steevast de laatste zin van mijn mamski als we weer bijgepraat hadden 
aan de telefoon. Thuis komen is een warm bad. Jaap zorg altijd voor de meest verse 
groenten uit zijn eigen moestuin of net gevangen visjes. Dennis, mijn lieve, stoere 
broertje, heeft altijd wel weer mooie verhalen van zijn avonturen in de plaatselijke 
disco’s en als het aan mijn moeder ligt dan hoef ik niet eens op te staan om een 
kopje koffie te zetten. Om maar niet spreken over Poolse kerst…de tafel staat nog 
krom de week na oud en nieuw.  
 

Lief zusje, Jarek, en mijn neefjes Andre, Adriaan en Partryk, ik ben zo blij dat jullie 
na alle beslommeringen besloten hebben om weer terug te komen naar Nederland. 
Nu hoef ik niet die kleine handjes om mijn nek, de gevechten met speed loader foam 
guns en de mooie tekeningen telkens zo lang te missen.  
 
Mijn twee Poolse tantes Beata en Dana met hun families en de families van de 7 
broers en 4 zussen van mijn stiefvader Jaap maken het bonte gezelschap helemaal 
compleet. Bij mijn dziadek Tadeusz in Polen kan ik altijd terecht als ik weer 
heimwee heb naar de Oostzee. Mijn babcia Marysia is in mijn gedachten altijd bij 
mij. 
 
Hoewel wat ik allemaal uitspook in Amsterdam voor jullie soms een beetje 
abracadabra is, is jullie liefde, belangstelling en vertrouwen grenzeloos. Ik prijs mij 
een gelukkig mens met jullie als mijn familie. Kocham was mocno! 
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