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Dankwoord

De berg is bedwongen, het boekje is af! Maar zo’n berg werk verzet je niet alleen. Ik wil dan 
ook een aantal mensen bedanken die mij geholpen hebben deze top te bereiken. 

Allereerst mijn promotoren Roel Coutinho en Frits Mooi.
Roel, fijn dat je mijn promotor wil zijn, ook al zei je aanvankelijk niet zoveel van kinkhoest 
te weten. Je vond me een beetje eigenwijs, maar de discussies die we daardoor hadden waren 
voor mij erg motiverend. Bedankt daarvoor. Hopelijk heb ik jou nog wat bijgebracht over 
kinkhoest! 
Frits, jouw naam is onlosmakelijk verbonden met kinkhoestonderzoek! Ik heb veel  
bewondering voor de manier waarop jij bevindingen op het gebied van de immunologie, 
microbiologie, genetica en epidemiologie weet te combineren, zonder daarbij het 
volksgezondheidsbelang uit het oog te verliezen. Bedankt voor je inspirerende ideeën. Een 
mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen lab en epi! 

Hester de Melker, mijn co-promotor, wil ik bedanken voor haar vertrouwen en het bieden van 
de mogelijkheid om te promoveren. Beste Hester, vanaf mijn eerste dag op het RIVM hebben 
we samengewerkt. Ik heb veel van je geleerd over het RVP en over onderzoek doen in het 
algemeen. Naast een goede epidemioloog ben je ook een heel gezellig mens. Bedankt voor de 
leuke jaren! 

De leden van de promotiecommissie dank ik voor hun bereidheid zitting te nemen in de 
commissie.

Onderzoek doe je niet alleen en ik wil dan ook alle mede-auteurs bedanken voor hun inbreng. 
Joop, jouw enthousiasme werkt als een booster voor de motivatie! Hoewel je ideeën altijd 
extra werk opleveren, wordt de kwaliteit van dit werk wel steeds beter. Jammer dat jij naar 
Groningen bent gegaan, maar gelukkig is je betrokkenheid bij het kinkhoest-onderzoek 
gebleven! Guy, Pieter, Liesbeth en Fiona, bedankt voor jullie PIENTERe hulp! Arnold, Jan en 
Peter, bedankt voor de statistische input. Anna, bedankt voor je economische blik, en succes 
met het afronden van jouw boekje. Kees, Marjolein, Marcel, Harold, Bert en Daan, bedankt 
voor jullie bijdrage aan de BINKI-studie. Judith, Florens, Alet, Bregje, Nicoline, Janette, 
Danielle en Laura, bedankt voor de leuke samenwerking.
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Alle (oud-)collega’s van EPI, wil ik bedanken voor de aangename werksfeer. Er is geen 
dag geweest dat ik niet met plezier naar ‘de zaak’ ben gegaan! Hoewel ik (te?) vaak vertel 
hoe interessant kinkhoest is, heb ik in dit boekje mijn belangrijkste opmerkingen nog eens 
voor jullie gebundeld! En nu ik toch jullie aandacht heb – het dankwoord is immers dat 
wat de meeste mensen als eerste (of enige?) lezen – kan ik het niet laten nog even kort de 
belangrijkste bevindingen van dit proefschrift samen te vatten ☺: “Kinkhoest komt steeds 
meer voor, vooral bij volwassenen. Deze toename wordt toegeschreven aan een combinatie 
van wegebbende immuniteit en veranderingen in de ziekteverwekker. Bij ongevaccineerde 
baby’tjes kan kinkhoest leiden tot ernstige ziekte of zelfs overlijden. Aanpassingen in het 
vaccinatieschema en een verbetering van het vaccin spelen een belangrijke rol in de aanpak 
van dit probleem. Door ouders te vaccineren kan de overdracht van kinkhoest naar baby’tjes 
worden verminderd.” 

Een paar collega’s wil ik in het bijzonder bedanken:
De dames van de RVP-groep: Liesbeth (Betsie), Françoise (Swaas), Hester (de grote leider), 
Anneke (Annie), Jeanet (Jannie), Madelief (bloempie), Alies (Ali) en Susan (Susie)… ik 
(Binie) bedank jullie voor de gezelligheid! Anneke, door jouw enthousiasme en inzet is de 
BINKI-studie zo succesvol verlopen, bedankt daarvoor! Maaike, mijn kamergenote, bedankt 
voor het delen van promotie-perikelen én voor de gezelligheid op onze kamer. Nu onze 
boekjes af zijn, wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging… een koffiebarretje op het RIVM? 
De chocollega’s, Liselotte, Jane, Rianne, Nienke, Birgit, Paul en Susan, bedankt voor het 
vullen (en legen!) van m’n choco-lade. Altijd gezellig als jullie even komen kletsen! Michiel, 
bedankt dat je me er altijd aan herinnert hoe belangrijk het kinkhoestonderzoek is. Zou je mijn 
dank ook willen overbrengen aan Achmed, Ab en Bouhla? Jos, Jeroen en Tjienie, bedankt 
voor de eerste-hulp-bij-computer-ongevallen! Hans, mijn oud-kamergenoot, bedankt voor 
een ‘sanuk’ tijd. Marina, jouw enthousiasme en gezellige persoonlijkheid zorgen altijd voor 
een energieboost! Ik hoop dat je nog vaak even binnenstormt! Tjienie, de Grote Motivator, 
bedankt voor je vriendschap én …. voor de M&M’s! Als er een Nobelprijs voor de beste 
collega bestaat, verdien jij die! 

Naast een prettige werkomgeving zijn er nog drie essentiële ingrediënten voor het schrijven 
van een proefschrift: voeding, vechtlust en vriendschap.
Wageningse Voedings-miepen bedankt voor alle gezellige etentjes! 
Paulien, Janine, Florens, Thomas, Twan en de rest van LTC Vechtlust, nu deze promotie bijna 
achter de rug is, hoop ik op weer een promotie op de tennisbaan … of op z’n minst een paar 
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medailles! Mijn favoriete dubbelmaatje Janine, wat een geluk dat we elkaar in Utrecht zijn 
tegengekomen! Lennard, ook al gaat er soms een tijd voorbij, als we elkaar spreken is het 
altijd weer fijn! 
Mijn paranimfen Janneke en Karin, waar ook ter wereld, op jullie kan ik bouwen! Bedankt 
voor jullie vriendschap die altijd garant staat voor goede gesprekken en veel plezier! Janneke, 
na port-proeven in Porto, copains in Copán, ‘afzien’ in Amalfi, genieten in Guatamala, 
tandemsprong in Taupo, shoppen in Stockholm, en gein in Gent, ben ik benieuwd waar onze 
volgende jubileumreis naar toe gaat! Karin, op de Chinese Muur is de basis gelegd voor een 
vriendschap die sterker is dan een Keniaanse olifant of een Madrileense stier! Ik vind het erg 
fijn dat jullie mijn paranimfen willen zijn en ook deze ervaring met mij willen delen. Joost, 
Thijs & kleine Suze, ook jullie bedankt voor alle leuke momenten!

Lieve Ingrid, nu kun je eindelijk lezen waar ik de afgelopen jaren altijd zo druk mee was. Ik 
ben superblij met zo’n zus als jij! Ron, koning van Catan-tot-Koehandel, wanneer laat je me 
nu eens een spelletje winnen??

Lieve Florens, van knutselclubje in Nuenen (game…), via Utrecht CS (set…), tot tennisbaan 
in Utrecht (match!). Ik ben benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen.

Tenslotte, lieve papa en mama, bedankt dat jullie er altijd, écht altijd, voor mij zijn! Als ik 
bergen zie, maken jullie ze begaanbaar. En nu wil ik niets liever dan samen met jullie in 
’t zonnetje in de tuin genieten van een glaasje wijn…. 




