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Dankwoord
Het doen van promotie-onderzoek is een voorrecht, met deze gedachte ben ik met frisse moed
begonnen. Nu ik het laatste hoofdstuk schrijf, denk ik: ik kan dit beamen. Niet alleen de bijdrage
aan de wetenschap of in persoonlijk opzicht, maar vooral ook de samenwerking met zoveel
mensen die een waardevolle bijdrage aan dit proefschrift hebben geleverd.
Prof.dr. J.R.B.J. Brouwers en prof.dr. M.A.F.J. van de Laar, promotores, wil ik graag bedanken
voor de prettige en stimulerende wijze waarop we hebben samengewerkt. Beste Koos, nadat ik
een periode in opleiding tot ziekenhuisapotheker was, bood je me aan om het onderzoek voor
de opleiding uit te breiden tot een proefschrift. Mede omdat ik had gezien dat de samenwerking
tussen ziekenhuisfarmacie en reumatologie tot eerder succes had geleid, heb ik ingestemd.
Door de bijdrage van vijf Groningse studenten was er altijd voldoende mankracht voor het
simultaan uitvoeren van de onderzoeken.
Beste Mart, de samenwerking met Enschede was erg belangrijk voor het onderzoek. Mede
dankzij het opzetten van de “jicht poli” verliep de inclusie en follow-up van patiënten meer dan
voortreffelijk. Ik ben ervan overtuigd dat met behulp van deze poli nog meer nuttige
onderzoeksresultaten worden behaald.
Dr. T.L.Th.A. Jansen, beste Tim, ik wil je bedanken voor je enthousiasme en voortvarendheid
om onderzoek te doen. In mijn eerste werkzame maanden wist je me al te overtuigen om
gegevens te gaan verzamelen en gezamenlijk te analyseren, tevens heb je me ingewijd in de
materie van de jicht.
Hier wil ik ook alle andere reumatologen bedanken voor hun aandeel, groot of klein, in het
proefschrift: Nella Houtman, Anneke Spoorenberg, George Bruyn, Ed Griep, Wiepke DrossaersBakker, Marijn Kruijsen, Monique Hoekstra, Ina Kuper, Harald Vonkeman, mw Baan, dhr
Bernelot Moens en mw Oostveen. Vooral wil ik Cees Haagsma bedanken voor zijn bijdrage aan
het ontwerp en de uitvoering van het tweede multi-centre patiëntenonderzoek.
Hier wil ik ook Jolanda Delsing bedanken voor de follow-up van patiënten op de jichtpoli en de
samenwerking met de studenten. Alle gegevens waren altijd keurig gedocumenteerd. De
Groningse farmacie-studenten, Lars Nijdam, Saskia Luiken, Petra ten Have, Margriet van Dijk
en Pytrik Boersma, bedank ik voor jullie inzet tijdens de bijvakonderzoeken. Tonnie Knuif en
Kris Movig bedank ik voor de hulp bij en het beschikbaar stellen van de farmaceutische
laboratoriumfaciliteiten en de begeleiding van de bijvakstudenten.
Speciale dank gaat uit naar de meer dan 150 patiënten die - geheel belangeloos - aan het
onderzoek hebben meegedaan.
Mijn collega’s uit Leeuwarden en Heerenveen wil ik bedanken voor de ruimte die ik heb
gekregen voor het onderzoek ondanks de vele andere prioriteiten. Anita, Bob, Jan Peter,
Jennifer, Karen, Romke, bedankt. Michiel, hoewel op twee verschillende locaties zaten we vaak
in hetzelfde schuitje en met z’n tweeën roeide het een stuk harder.
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Dr. E.N. van Roon, beste Eric, ik wil je in het bijzonder bedanken voor de stimulerende
begeleiding gedurende mijn periode van opleiding en onderzoek. Je stond altijd klaar om raad
te geven en ervaringen uit te wisselen. Ik heb er veel van geleerd.
De leden van de leescommissie, prof.dr. H.-J. Guchelaar, prof.dr. L.T.W. de Jong-van den Berg
en prof.dr. Sj. van der Linden, wil ik op deze plaats bedanken voor hun bereidheid om het
manuscript te beoordelen en te voorzien van hun waardevolle commentaar.
Mijn familie en vrienden wil ik bedanken voor de plezierige tijd buiten het onderzoek. Carola,
tijdens de studie hebben we veel samengewerkt en nu hebben we als promovendus weer iets
gemeen! Aletta, ik ben blij dat jij me ook terzijde staat.
Lieve pa en ma, bedankt voor de kansen die jullie me gegeven hebben.
Leave Fokke, tige tank foar alles!
Mark
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