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DANKWOORD – WORD OF THANKS – NENO LA KUSHUKURU

Graag maak ik gebruik van deze gelegenheid om iedereen te bedanken voor zijn of haar 

bijdrage aan dit proefschrift, want zonder hulp van velen had ik het niet klaar gekregen.  Ten 

eerste wil ik alle patiënten die deelnamen aan het THETRHA-onderzoek en de ATHENA 

600 groep hartelijk bedanken voor hun medewerking. Als jullie ons niet hadden voorzien 

van de soms gevoelige informatie, was dit proefschrift er niet geweest. Echter, ik had de 

patiënten in THETRHA nooit kunnen interviewen zonder de geweldige inspanningen van de 

hiv-behandelaren en hiv-consulenten van het AMC. Zij wisten tijdens hun toch al zo drukke 

spreekuur voldoende patiënten te werven voor dit onderzoek. Hartelijk dank daarvoor. 

Daarnaast wil ik ook graag de medewerkers van de apotheken danken voor het leveren van 

de afhaalgegevens.

Graag wil ik mijn copromotor Dr. P.T. Nieuwkerk en promotores Prof. Dr. M.A.G. Sprangers 

en Prof. Dr. J.M. Prins bedanken voor een zeer goede begeleiding. Pythia, waar was ik zonder 

jou geëindigd? Ik geloof dat veel andere promovendi jaloers op me waren omdat ik zo’n fijne 

consequente copromotor had. Ik heb nooit een drempel gevoeld om bij je binnen te lopen 

en ik heb ontzettend veel van je geleerd. Ik vond het erg fijn om zo af en toe ook even samen 

te puzzelen en te stoeien met de data.  Vooral dat laatste heb ik zeer gewaardeerd. Mirjam, 

ik geloof niet dat er veel mensen zijn die zo snel een artikel voorzien van feedback. Van die 

feedback heb ik veel geleerd.  Daarnaast wil ik je heel erg bedanken voor je begrip betreffende 

mijn persoonlijke situatie en de continue motivatie tijdens mijn promotietraject. Ik hoop dat 

deze ‘BEDANKT!’ alle keren dat ik vergat ‘bedankt’ te zeggen goed maakt.  Jan, jou wil ik 

vooral bedanken voor je nuchtere weergave van een vooral kritische kijk op de zaken. Heel 

goed dat je me af en toe terugfloot als ik mijn conclusies te snel klaar had. 

De leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. H. de Haes, Dr. F.J.B. Nellen, Prof. Dr. P. Reiss, 

Prof. Dr.  W. Devillé, Dr. M. de Bruin en Prof. Dr. F. de Wolf wil ik heel graag bedanken voor het 

beoordelen van mijn manuscript en hun bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie.

Een aantal personen heeft actief bijgedragen aan mijn onderzoek. Ten eerste wil ik de 

interviewers, in het bijzonder Marlies en Martin, danken voor hun inzet en hulp rond de 

logistiek en bij het afnemen van de vragenlijsten en het invoeren van de data.  Verder wil ik 

Colette bedanken voor het meedenken en aanleveren van data en Ronald, Bellinda en Frans 

voor het meedenken rondom de analyses. Ook wil ik Ronnie en Paolo van het medisch archief 

interne geneeskunde hartelijk danken voor het elke keer weer klaarleggen van de medische 

dossiers.

Alle andere collega’s van MP wil ik bedanken voor een goede tijd, maar in het bijzonder 

Dounya, Elsbeth, Jolande, Petra en Francis. Doun, we zijn zo verschillend, maar binnen dit 

wereldje zo hetzelfde. Waar vind ik nog zo iemand om samen musicalliedjes mee te luisteren 

en te zingen? Je bent een lieve, authentieke meid en houdt hem vast hè? STA OP…EN 
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LOOP!!! Cappuccino met jou en Elsbeth blijft de beste cappuccino ooit. Ja, ervaringen en lief 

en leed met elkaar delen onder het genot van een cappuccino lukt niet meer nu we op drie 

verschillende continenten wonen, maar ook ik zal het zeker missen. Bedankt +1 is eigenlijk 

niet genoeg.  Jolande, Petra en Francis wil ik eigenlijk het meest bedanken voor hun luisterend 

oor.  Maar ook heel fijn dat jullie me konden helpen de ‘antieke’ fax aan de praat te krijgen 

als het mij niet lukte.

I would like to thank my new colleagues at the Kilimanjaro Clinical Research Centre in Moshi 

and Kibong’oto Hospital (Tanzania) for giving me the chance to conduct my profession in 

the country I love. Prof Gibson Kibiki, Hadija, Charles and all others at KCRI and Kibong’oto, 

thanks for a warm welcome.

Jeroen, bedankt voor een mooi ontwerp en lay-out van mijn proefschrift.

Graag wil ik mijn vrienden bedanken voor hun indirecte bijdrage aan dit proefschrift.  Zonder 

jullie had ik het niet afgemaakt en jullie weten wel waarom. In het bijzonder:  Minke, jij bent er 

gewoon altijd (al) geweest.  Leonie, met mijn lief en leed kon ik bij jou terecht.  Derk, jij was 

en blijft mijn maatje.

Lieve Grieta, ik weet werkelijk en letterlijk niet hoe mijn leven en carrière er nu uit hadden 

gezien als jij er niet was geweest.  Van jou leerde ik minder-voor-de-hand-liggende keuzes te 

maken en jij hebt me vooral gestimuleerd om hieraan te beginnen en het ook af te maken. 

Daarnaast hebben we in die drie jaar heel wat meegemaakt samen, vooral als het gaat om 

Tanzania. Ik durf eigenlijk niet te zeggen wat zwaarder is, een proefschrift schrijven of de 

Kilimanjaro beklimmen.  Maar omdat jij bij beiden (in gedachten) aanwezig was, was het prima 

te doen.  Daarom ben ik heel blij dat je één van mijn paranimfen bent.

Lieve Arnaud, mijn kleine broertje die eigenlijk een echte zorgzame grote broer is geworden. 

Het is mooi dat dat kleine mannetje dat mij ooit aankondigde als:  “Dit is Marion en Marion z’n 

fluit” nu als een grote steun naast me staat.  Soms worden onze humor en ideeën niet helemaal 

begrepen, maar dat maakt het broer-zus-gevoel juist bijzonder.  Je was al die tijd geïnteresseerd 

in hoe het stond met mijn artikelen en proefschrift.  Dat heb ik zeer gewaardeerd. Ik vind het 

daarom heel bijzonder dat ook jij mijn paranimf bent.  Ik hoop dat we in de toekomst ooit nog 

eens onze interesses en ervaringen kunnen bundelen in een gezamenlijk doel.

Baba na mama Neema na mama Nyindo, asante sana kwa kuwa wazazi wangu hapa Tanzania. 

Ninafurahi sana kwa kupata marafiki kama ninyi katika tamaduni tofauti. Nimepata uzoefu 

mzuri na heshima kutoka pande zote na ninafikiri hii ndiyo heshima iliyo takiwa kutatua 

matatizo na usawa ndani ya dunia yetu. Ninashukuru sana! Mungu awabariki!

Baba na mama Benardi, Gilo, Adolf, Ritha na Will, familia mpya yangu, labda hamtaelewa 

chochote katika kitabu hiki. Lakini, ninapenda kuwashukuru kwa karibisho nzuri kwenye 

Makumira. Asante sana na Mungu awabariki!

Lieve pap en mam en Lianne, jullie staan aan de basis van ‘mij’. Jullie ‘vaak onzichtbare’ 

opvoeding en meegegeven normen en waarden hebben mij gemaakt tot de persoon die 

ik ben en daarmee direct bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Lianne, 

ik vind het echt supergaaf dat je al zo snel naar Tanzania bent gekomen.  De zusrelatie is 

onvoorwaardelijk. Op jou kan ik altijd rekenen. Pap, mam, Lianne en Arnaud, bedankt voor 

jullie trots en liefde.

Dearest Bern, you were only around during the finalizing stage of my thesis but we are 

waiting a great future together. I think the love between you (from Tanzania) and me (from 

the Netherlands) forms the crown to this thesis.  We will…nothing is impossible under the 

sun!  I am really happy that you will come with me to the Netherlands to attend my defence.  

Thanks so much for you.  Zoveel dank voor jou.  Asante sana kwa wewe.

‘Always reach for the moon, even if you miss you will be among the stars!!!’

 


