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Het moment is aangebroken om mijn dank en waardering uit te spreken naar alle betrokkenen die 

een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van mijn proefschrift. Ik heb de afgelopen 

jaren met veel plezier aan dit proefschrift gewerkt. Natuurlijk waren er leuke momenten en ook 

minder leuke momenten, maar gelukkig heb ik veel leuke behulpzame mensen om me heen die 

me deze afgelopen jaren ontzettend veel hebben gesteund. Mijn dankbaarheid is enorm aan al 

deze mensen. 

Allereerst zou ik alle deelnemers van het IBOM onderzoek willen noemen. Zonder hun bijdrage, 

tijd en vooral vertrouwen was het onmogelijk geweest om dit onderzoek uit te voeren. De mate van 

gastvrijheid, warmte en kwetsbaarheid heeft mij doen realiseren wat de kern van dit proefschrift 

is. Ik hoop met dit poefschrift wat terug te kunnen geven aan jullie allen.

Alle betrokken apothekers en apothekersassistenten in de regio Amsterdam hebben mij altijd 

met veel plezier en toewijding geholpen en met raad en daad ondersteund op alle mogelijke front-

en. Zonder hun bijdrage was het onmogelijk geweest om de juiste personen te selecteren voor dit 

onderzoek.

Giel Nijpels, arts, professor, mijn eerste promotor. Naast je formele posities heb ik je warmte,  

betrokkenheid en  begeleiding vooral als prettig ervaren door je menselijke benadering. De mens 

achter het onderzoek staat altijd centraal bij jou en dat heeft mij gedurende de afgelopen periode 

altijd gesterkt gedurende onze samenwerking.  De meest complexe problemen wist jij altijd terug 

te brengen tot begrijpelijke en overzichtelijke materie. Jij hebt mij altijd erg hartelijk en warm 

ontvangen, heel erg bedankt daarvoor. 

Jacqueline Dekker, jouw kritische feedback en scherpe analyses hebben dit proefschrift naar een 

hoger niveau getild.

Jacqueline Hugtenburg, jouw vermogen om in alle hectische omstandigheden het overzicht te 

bewaren en zaken terug te kunnen brengen tot de essentie heeft mij bewonderd. Altijd heb jij tijd 

gemaakt om mij te helpen, ondersteunen en voorwaarts te blijven bewegen. Mede door jouw in-

telligentie, toewijding en passie heeft dit proefschrift zijn bestaansrecht gevonden. De middagen, 

avonden en weekenden waren altijd nuttig, maar vooral leuk. Daarnaast mag Bernadette natuurli-

jk hier niet ontbreken, haar oppas hulp is altijd zeer goed van pas gekomen!
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Ruth, dank je wel voor je bijdrage aan dit proefschrift.  Onze gezellige gesprekken hebben altijd 

hun toegevoegde waarde gekend. Ik wens je heel veel succes met je eigen proefschrift!

Alle collega’s van het Diabetesteam en andere afdelingen zou ik willen bedanken voor de prettige 

samenwerking. Op het gevaar af te gaan mensen te vergeten, zou ik Linda, Marieke, Uriel, Laura, 

Sjitske willen bedanken. Jamila, het was altijd super gezellig om met jou te lunchen in de pauze. 

Amber, jou zou ik in het bijzonder willen bedanken voor de extra steun en hulp met de laatste 

loodjes. Patrick bedankt dat je altijd bereid was langs te komen om mijn computer te maken.

Sebastiaan & Annelies, bedankt voor het meehelpen bij het vinden van de juiste personen voor 

het onderzoek en jullie bijdrage gedurende de interviews. Het was altijd fijn om samen met jullie 

te mogen werken. 

Piet, jouw statistische kennis en hulp heeft mij ontzettend geholpen in de degelijkheid van dit 

onderzoek. Daarnaast was geen vraag je te gek en was je altijd meer dan bereid mij te helpen. Ik 

heb je openlijkheid en manier van uitleggen als zeer welkom ervaren. 

I would like to thank all members of the assessment committee for reviewing and discussing 

my thesis: dr.M.A. van Agtmael, Prof. dr. Katja Taxis, dr. Martine de bruijne, dr. Petra elders, Prof.

dr.Marcel Bouvy. I am looking forward to exchanging our views on this subject.

Ik wil mijn ouders enorm bedanken voor hun steun, liefde en behulpzaamheid. Mama, heel erg 

bedankt dat jij altijd op mijn twee kleine meiden wilden oppassen, wanneer ik weer eens gehaast 

weg moest om aan mijn proefschrift te werken. Maar ook heel erg bedankt voor jou zorgzaamheid 

naar mij toe, hopelijk zul je je in de toekomst wat minder zorgen gaan maken om je kinderen. Ik 

hoop met dit proefschrift een zorg van je te hebben verminderd.

Papa, bij jou denk ik alleen maar aan een ding, ik ben zo blij dat ik jouw dochter ben. Ik kan me 

geen betere vader wensen. Jij kan mijn zorgen met één woord wegnemen, die magische kracht 

bezit alleen jij. 

Noor en Ali, mijn lieve zus en broer, ook jullie hebben veel van mijn stress moeten doorstaan. 

Noor, bedankt voor bieden van een luisterend oor en Ali bedankt voor de vele keren dat je voor 

mij klaar stond.

Mohamed, ik wil je bedanken voor alle steun, geduld en liefde in de afgelopen jaren. Alleen jij 

kon mijn stress verminderen door alleen maar te zeggen “Het komt allemaal goed”, en dat heb je 
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ontelbare keren moeten zeggen. Jouw optimisme en heldere manier van nadenken hebben zoveel 

steun geboden tijdens het afmaken van mijn proefschrift en op vele andere vlakken van mijn leven. 

Jij hebt mij gedurende mijn promotie de twee mooiste geschenken gegeven, namelijk Sara en 

Dana, onze twee kleine prinsesjes. Dit proefschrift  is voor jou, voor Sara en voor Dana, dat jullie er 

maar trots op mogen zijn. Nu zeg ik ontelbare keren, ik hou van jullie allemaal!


