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LIST OF ABBREVIATIONS

ACE  Angiotensin Converting Enzyme

ADE   Adverse Drug Event 

ADR   Adverse Drug Reaction 

ALT   Alanine Transaminase 

AMC   Academic Medical Centre 

APTT  Activated Partial Thromboplastin Time

ASA   American Society of  Anesthesiologists 

ATC   Anatomical Therapeutic Chemical 

BMI   Body Mass Index 

CDS   Clinical Decision Support 

CI   Confidence Interval 

COPD  Chronic Obstructive Pulmonary Disease

CPOE   Computerized Physician Order Entry 

CTCAE   Common Terminology Criteria for Adverse Events 

DPP-4   Dipeptidyl Peptidase-4 inhibitor

GFR  Glomerular Filtration Rate

GI  Gastrointestinal

GLP   Glucagon-Like Peptide

HRDs  High-Risk Drugs

ICU   Intensive Care Unit 

IHI   Institute for Healthcare Improvement 

INR   International Normalized Ratio 

IPDMA  Individual Patient Data Meta-analysis

IQR  Interquartile range

IRR   Incidence Rate Ratio 

JADE   Japan Adverse Drug Events 

JCI   Joint Commission International 

LDUH  Low Dose Unfractionated Heparin

LHCR  Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie

LMWH  Low Molecular Weight Heparin

MRSA  Meticillin Resistant Staphylococcus Aureus

NSAID  Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug
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OLVG   Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

OR  Odds Ratio

pADE   Preventable Adverse Drug Event 

PONV  Postoperative Nausea and Vomiting

PPI  Proton Pump Inhibitor

SSI  Surgical Site Infection

SUREPILL  Surgery & Pharmacy In Liaison

SURPASS  Surgical Patient Safety System 

VKA  Vitamin K Antagonist

WHO   World Health Organization 
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DANKWOORD

Het begon als een paar maanden onderzoek doen, en na vijf  jaar data verzamelen, analyseren, inter-

preteren, bediscussiëren, noteren en mezelf  blijven motiveren, heeft het geleid tot dit prachtige 

proefschrift, waar ik erg trots op ben. Dit had ik zeker niet kunnen bereiken zonder steun van een 

heleboel bijzondere mensen. Ik kan helaas niet iedereen bij naam noemen, ook degenen die ik niet 

noem wil ik graag bedanken voor hun bijdrage, op welke manier dan ook. Mijn speciale dank gaat uit 

naar de patiënten die hebben deelgenomen aan de SUREPILL studie.

In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn promotor, professor Boermeester. Lieve Marja, bedankt 

voor het vertrouwen dat je in mij hebt gehad en dat je mij gegeven hebt. Je kritische blik op mijn manu- 

scripten en de uitgebreide gesprekken over het onderzoek waren zeer waardevol, en hebben een 

belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit proefschrift. Ik waardeer de ruimte en vrijheid die 

ik kreeg om me te ontwikkelen als wetenschapper enorm. We hebben het ook vaak erg gezellig gehad 

tijdens de vele congressen, barbecues, promotiefeesten, en niet te vergeten jouw oratiefeest. 

Ook wil ik graag mijn dank uitspreken voor mijn promotor professor Lie-A-Huen, Beste Loraine, al 

snel was duidelijk dat de deur bij jou altijd open staat, en als het nodig was, was je altijd bereikbaar om  

snel iets te regelen. Je toonde interesse in mij en wat mij bezig houdt, ook als het niet over het onder-

zoek ging. De discussies die we in de studiegroepbijeenkomsten hebben gehad, maakten de artikelen 

die eruit voortvloeiden steeds weer sterker. 

Enorm veel dank gaat ook uit naar mijn copromotor, dr. Dijkgraaf, Lieve Marcel, samenwerken met jou 

is een leercurve op zich, wat jij me hebt geleerd over statistiek, daar kan geen cursus tegenop. Onder-

tussen is een half  woord en een blik voldoende om je te begrijpen (en jij mij). Vanaf  het begin klikte 

het goed tussen ons, jouw geweldige droge humor heeft mijn promotietijd enorm verrijkt. Je was altijd 

bereikbaar op de gekste tijden om even te overleggen of  een peptalk te houden. Ik kan je niet genoeg 

bedanken voor je enorme steun en de waardevolle discussies. Ik hoop dat we in de toekomst nog eens 

samen kunnen werken, misschien aan een mooi onderzoek in de revalidatiegeneeskunde.

Geachte leden van de leescommissie: Prof. dr. D.J. Gouma, Prof. dr. D.A. Legemate, Prof. dr. M.B. 

Vroom, Prof. dr. H.J. Guchelaar, Prof. dr. C. Wagner, Prof. dr. C.J. Kalkman, hartelijk dank voor het 

beoordelen van de wetenschappelijke waarde van mijn proefschrift. 

Hartelijk dank aan alle leden van de studiegroep voor hun bijzondere inzet tijdens het SUREPILL 

onderzoek: Mieke Mulder, Paul Kuks, Eric Franssen, Anco Vahl, Gerard Hugenholtz, Suresh Nagesser, 

Rob Oostenbroek, Paul Breslau, Minke Jansen, Kim Gombert-Handoko en Nicolette van Lent-Evers. 

In het bijzonder wil ik Mieke Mulder en Paul Kuks bedanken voor de nuttige brainstormsessies over de 

studies en de artikelen. En ook Mieke, Rob, Paul en Paul, de expertmeetings met jullie waren erg leer-

zaam, maar ook erg gezellig. Het was me een genoegen om met jullie samen te werken.

Beste Maya en Joanna, jullie hebben me veel geleerd en meegenomen in het kijken naar het onder-

zoek vanuit de ziekenhuisapotheek. We hebben elkaar goed aangevuld op verschillende momenten. 
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Joanna, gefeliciteerd met je fraaie proefschrift, Maya, ik kijk er naar uit om binnenkort ook naar jouw 

verdediging te komen. 

Monica, Mo, het ging niet altijd van een leien dakje tussen ons, maar met een kopje koffie kwamen we 

steeds weer dichter naar elkaar toe. We hebben veel gesprekken gehad en daardoor veel inzichten ver-

kregen vanuit elkaars vakgroepen. Bedankt voor de samenwerking, we waren een goed team en konden 

elkaar mooi aanvullen. 

Veel dank gaat ook uit naar de secretaresses van de chirurgie en ziekenhuisapotheek van het AMC, het 

OLVG en het Diakonessenhuis. Zonder jullie was het erg lastig geweest om zo ver komen. Hartelijk 

dank voor jullie bijdrage in het opvragen van dossiers, het maken van afspraken en het organiseren van 

werkplekken.

Opleiders, revalidatieartsen en arts-assistenten van Reade en het OOR-VUmc, hartelijk dank voor het 

warme welkom in de vakgroep revalidatiegeneeskunde. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Jules, 

Christof, Vincent, Louise, Judith en Annemiek, ik vind het fantastisch hoe jullie me hebben gesteund 

om dit proefschrift af  te ronden. 

Lieve G4-promovendi van de afgelopen jaren, bedankt voor de gezelligheid tijdens de uitgebreide 

lunches, gezellige uitjes, Sinterklaas- en verjaardagsvieringen. Lieve Dara, ik vind het heel bijzonder dat 

het delen van een kamer het begin is geweest van onze vriendschap. Het was een eer om jouw para- 

nimf  te mogen zijn. Boermeester-buddies: Aafke, Jasper, Marjolein, Saar, Jasper en Yama, bedankt  

voor de gezellige feestjes, congressen en onderonsjes (of  was het werkoverleg) in één van onze cubi-

cles. Jordy, het was erg fijn en leerzaam om door jou te worden ingewerkt in het onderzoek en de 

bijbehorende (statistiek-)programma’s. Kim, dank voor al je input als SUREPILL partner-in-crime bij 

de chirurgie. 

Lieve Lidewine, Lido, je liet het zonnetje stralen op G4 met je mooie verhalen en je hilarische moves. 

Bedankt voor je steun en gezelligheid de afgelopen vijf  jaar. Ik vind het geweldig dat je mijn paranimf  

wil zijn en ik ben dan ook bijzonder trots dat ik vorige maand naast jou mocht staan.

Lieve vrienden (Laura, Laura, Rachel, Roos, Erik, Elize, Mark, Gijs, Serina, Kiki, Marianne), ik ben zo 

blij met jullie, bedankt voor alle gezellige etentjes, drankjes en dansjes. Yas, je bent mijn grote voor-

beeld op het gebied van promoveren, heel erg bedankt voor je nuttige adviezen over het onderzoek en 

andere triviale zaken. Toneelgroep Bèta-Gamma: de ontspanning op de vrijdag na een week onderzoek 

doen, toneelspelen, een biertje drinken en lange gesprekken voeren. Veel dank hiervoor Matthijs, Mart, 

Laura, Merel, Tjerk-Jan, Arjen en Sara. Lieve Marieke, wat ben ik blij met jou en je Photoshop kunsten, 

bedankt voor je hulp bij de cover. Lieve Eva, de fietstochten met jou laten alles op zijn plek vallen, 

bedankt dat je in mijn leven bent. Naad, lieverd, bedankt voor je vrolijkheid, je maakt me altijd weer blij. 

De dagen dat we samen werkten ben ik veel opgeschoten, jouw positieve energie heeft veel bijgedragen 

aan dit proefschrift. Superlief  dat je foto’s wilt maken op deze dag. 



184

 

Liefste Sanne, wat heerlijk dat jij naast me staat op deze dag, met jou aan mijn zijde komt alles goed. 

Vanaf  dag één van de studie Geneeskunde sloten we elkaar in ons hart. We hebben veel geleerd sa-

men, over de Geneeskunde, maar zeker ook over het leven. Daarvoor hebben we al meer dan 10 jaar 

meidenavond, tegenwoordig vaak met drie meiden (en een man), een detective en een gezond maal, 

maar nog steeds bijzonder gezellig. Bedankt dat je er bent om me te steunen en naast me te staan. 

Lieve schoonfamilie: oma Roth, Jan, Ted, Jorrit, Sietske, Anneke en Benjamin, bedankt dat jullie me  

zo liefdevol hebben opgenomen in de familie. Anneke bijzonder veel dank voor je steun en het op-

vangen van Amy tijdens de afronding van dit boekje. Benjamin, ik vind het heel erg leuk dat je hebt 

meegedacht over de vormgeving van de cover van dit proefschrift, veel dank hiervoor. 

Mijn lieve neefjes en nichtjes: Joost, Ruben, Laila, Lotte, Casper, Jonna, David, Fenna en Mirjam. Ik 

geniet van jullie vrolijkheid en enthousiasme. Lieve Janny, bedankt voor je interesse in dit onderzoek 

tijdens de gezellige (oosterse) etentjes en lunches in het Badhuis. René, Wanda en Jin-Ah, bedankt voor 

de gezellige gesprekken tijdens etentjes en feestjes. Wat is het toch heerlijk ook twee grote broers te 

hebben. Bas en Martijn, heel erg bedankt voor jullie muzikale ondersteuning bij dit project. 

Lieve Els, de fietstochten naar het AMC, de drankjes op weg naar huis, de vele CLB’s, LB’s en KB’s in 

het AMC, en alle grote/kleine zus adviezen (en vice versa) die daarbij hoorden, hebben dit een beter 

proefschrift gemaakt. Bedankt lieve zus, dat je er altijd voor me bent, wanneer dan ook, onze band is 

heel bijzonder. 

Lieve papa en mama, jullie onvoorwaardelijke liefde, steun en vertrouwen in mij is me veel waard. Jullie 

volgden me zelfs naar een congres in London, waar we een hele bijzondere tijd hebben gehad met 

Elsbeth en Thomas. Jullie zijn gelukkig regelmatig bereid om op Amy te passen, zodat ik bijvoorbeeld 

revisies kon schrijven en dit proefschrift af  kon ronden. Paps, ik ben blij met jouw bijdrage aan dit 

proefschrift als neerlandicus, maar vooral als vader. Bedankt voor alles.

Allerliefste Thomas, bedankt voor je eindeloze geduld, begrip en motiverende woorden, want dat was 

regelmatig nodig de afgelopen jaren. Je zette telkens weer een heerlijke maaltijd voor me op tafel, en je 

liet me op het juiste moment ook nog even ontspannen, na weer een avond schrijven. Geweldig dat we 

samen zo’n fantastisch mooi, lief  meisje op de wereld hebben gezet. Ik hou ontzettend veel van je en 

we gaan samen nog veel meer genieten van het leven.

Lieve Amy, jij brengt zo veel geluk, liefde en vrolijkheid in mijn leven. Jouw komst gaf  me weer nieuwe 

energie om dit proefschrift af  te ronden. Met jou erbij is alles leuker, lieve kleine schat, ik ben heel erg 

blij dat je er bent.
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Eveline Blanchefloer Boeker werd in Amsterdam-Watergraafsmeer geboren op 20 september 1982, 

als jongste in het gezin met een zus en twee broers boven haar. Na de basisschool ging zij naar het 

Amstellyceum en volgde daar de havo. In het derde jaar deed zij een snuffelstage in het AMC en kwam 

er achter, dat zij arts wilde gaan worden, niets anders. Na voor de havo geslaagd te zijn deed zij dat twee 

jaar later voor het vwo. 

Helaas werd zij de eerste keer uitgeloot voor de studie geneeskunde en studeerde zij een jaar Bèta-

Gamma aan de Universiteit van Amsterdam, waaraan zij nog steeds een leuk contact heeft overgehouden: 

participeren in de toneelstukken van toneelgroep Bèta-Gamma. De tweede keer werd zij wel ingeloot 

en met succes ploegde zij zich door de metersdikke studieboeken en lange colleges. Tijdens haar op-

leiding heeft zij twee stages in het buitenland gedaan, een in Kameroen en een in Suriname. In 2009 

slaagde zij voor het artsexamen. Na een jaar in het Flevoziekenhuis gewerkt te hebben op de afdeling 

heelkunde besloot zij om promotieonderzoek te gaan doen in het AMC, ook betreffende heelkunde. 

Op 20 mei 2015 zal zij gaan promoveren op het onderwerp: Voorkomen van medicatiegerelateerde 

schade bij chirurgische patiënten. 

In 2013 wist zij, waarin zij zich wilde gaan specialiseren: de revalidatiegeneeskunde. Sinds 1 januari 2014 

is ze in opleiding tot revalidatiearts bij Reade in Amsterdam

Door Herman Boeker


