
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Molecular epidemiology of Chlamydia trachomatis

Bom, R.J.M.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bom, R. J. M. (2014). Molecular epidemiology of Chlamydia trachomatis. [Thesis, externally
prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/molecular-epidemiology-of-chlamydia-trachomatis(69c0a4c1-1824-4152-9788-d2dcec0c0122).html


199Dankwoord •

 

 
Na vijf jaar bezig te zijn geweest met 
het opzetten van testen, het doen van 
onderzoeken en het opschrijven ervan, 
ben ik opeens aangekomen aan het laatste 
en moeilijkste onderdeel van mijn hele 
promotie: het dankwoord. De afgelopen 
jaren ben ik zo veel leuke mensen tegen 
gekomen, die elk op hun eigen manier 
invloed op me hebben gehad, dat het 
onmogelijk lijkt om ze allemaal te 
noemen. Toch ga ik een poging wagen, 
maar ongetwijfeld zal ik een hoop van 
jullie vergeten te noemen. Bij deze mijn 
welgemeende excuses; jullie inbreng is niet 
minder gewaardeerd.

 
Als eerste wil ik mijn promotores en co-
promotores bedanken. Sylvia, bedankt dat 
je zoveel moeite hebt gedaan om me je 
technische expertise bij te brengen. Ook 
heb ik altijd genoten van onze scherpe 
discussies. Maarten, bedankt voor alle tijd 
die je in me hebt gestoken om me wegwijs 
te maken in de epidemiologie en al je hulp 
bij het schrijven. Henry, bedankt dat je me 
met zoveel enthousiasme als promovendus 
hebt overgenomen en altijd tijd vrij wou 
maken. Roel, ondanks dat je niet zo lang 
mijn promotor bent geweest, wil ik je 
hier toch graag voor bedanken. Je grote 
kennis en scherpe analyses waren altijd zeer 
inspirerend.

 
Sahare, m’n lieve stagiair, Nadia, mijn 
analist en paranimf, en Michelle, m’n 

Dankwoord
andere lieve stagiair, heel erg bedankt voor 
jullie tomeloze inzet, jullie fantastische werk 
en jullie lieve zorgen. Ik ben altijd erg trots 
op mijn team geweest. Ook wil ik de andere 
dames van de afdeling Moleculair bedanken. 
Debby, Raissa, Meriem, Mirjam, Deeqa, 
Rosa, Jane, Hester en alle stagiairs, het was 
een feest om dagelijks een lab en een kamer 
met jullie te mogen delen. Jullie waren het 
leukste van heel mijn promotie.

 
De heren van het lab, Ray, Joost, Robin 
en Thijs, bedankt voor het in- en 
samenwerken. We hebben met z’n allen iets 
moois neergezet. Arjen, Wilma, Caspar, 
Douwe, Gerard, René, Rinus, Alje, Edis en 
alle anderen van het Streeklaboratorium, 
bedankt voor de gezelligheid en de 
dagelijkse gang van zaken.

 
M’n collega’s van de afdeling Onderzoek 
en m’n belangrijkste mede-auteurs: 
Jannie, Amy, Martijn en Titia. Dank jullie 
wel voor alle tijd en moeite die jullie in 
onze samenwerkingen hebben gestoken. 
Misschien heb ik wel het meeste van jullie 
geleerd. Rik, Freke, Anouk, Wijnand, 
Ronald, Nico, Maria, Bart, Daniela, Rosa, 
Sofie, Nienke, Gerben Rienk, Ineke en alle 
andere onderzoekers, verpleegkundigen, 
seniors, stagiairs en wat er nog meer rond 
loopt op de afdeling Onderzoek, dank jullie 
allemaal dat ik me al zo lang thuis heb 
mogen voelen in jullie gezelschap. Speciaal 
wil ik nog Will, het warme hart van de 
afdeling, en Udi noemen; dankzij jullie ben 
ik binnen gekomen bij de GGD. Bedankt 
daarvoor, ik ben dat nooit vergeten.
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Anneke, bedankt dat je me zo veel vrijheid 
en verantwoordelijkheid hebt gegeven bij 
ons China project. Iedereen van de soapoli, 
bedankt voor al het werk dat jullie bewust 
of onbewust voor me gedaan hebben. 
Rahma en de rest van de schoonmakers, 
bedankt voor de gezelligheid ’s avonds. En 
voor rest wil ik alle anderen van de GGD 
Amsterdam bedanken voor al jullie diensten 
en gezelligheid. Het was leuk om deel uit te 
mogen maken van deze bijzondere plek in 
Amsterdam.

 
Servaas en Sander, bedankt voor alles wat 
jullie voor mij en het chlamydia-wereldje 
hebben gedaan. Mensen zoals jullie zijn 
cruciaal voor goed onderzoek. Koen, mijn 
eerste samenwerking, dank je voor twee 
mooie gedeeld eerste auteurschappen. 
Hannelore, bedankt voor de samenwerking, 
het is een mooi stuk geworden. Ted en 
iedereen van het sequence lab, bedankt voor 
het mooie werk en de leuke uitstapjes naar 
het AMC.

 
Björn, Linus and Markus, thanks for the 
wonderful time I had in Uppsala and all of 
our collaborations. It has been so nice to 
meet like-minded people and I hope I have 
contributed to the field you’ve started.

 
Antoon Grünberg en Leslie Sabajo, 
dankuwel dat ik heb mogen participeren 
in het Surinaamse project. Mede dankzij 
uw gedegen werk is dit één van mijn meest 
succesvolle projecten geweest.

 
Clare, it has been so nice to have you over. 
Keep up the good work. Ian Clarke and 

Pete Marsh, thank you for all the interest 
you’ve shown in my work. Nick Thomson 
and Simon Harris, thank you for listening 
to all my wild ideas.

 
Fuquan Long and Qianqiu Wang, thank 
you for letting me participate in a Chinese 
study. It has been a very nice and interesting 
experience. Long, thanks for coming over!

 
Sweet Houda, thank you for approaching 
me and coming over. I won’t forget your 
cookies. Adnene Hammami, thank you for 
all your effort in our collaboration.

 
Claire, bedankt voor alle moeite en 
aandacht die je hebt gestopt in het redigeren 
van mijn teksten. Ze zijn er echt een stuk 
beter op geworden.

 
Theodoor en Kalja van de Condomerie, 
bedankt voor al jullie enthousiasme. 
Het was erg fijn om mensen te mogen 
ontmoeten die zo veel interesse hebben in 
je werk.

 
Bedankt alle anonieme deelnemers aan alle 
onderzoeken, waarin ik heb geparticipeerd. 
Zonder jullie bereidwilligheid en 
eerlijkheid, zou het onmogelijk zijn om 
gedegen onderzoek te doen. Ook bedankt 
alle verpleegkundigen, analisten en andere 
professionals, die betrokken zijn geweest bij 
deze onderzoeken. Zonder jullie gedegen 
werk achter de schermen was er geen 
onderzoek geweest.

 
Al mijn vrienden, bedankt voor alle steun, 
afleiding en chaos. Ik heb hier zoveel van 



genoten en heb dit veel vaker nodig gehad 
dan ik misschien heb laten zien. Ik wil een 
paar van jullie noemen bij naam voor jullie 
hulp bij mijn proefschrift. Sue, bedankt 
voor je prachtige omslag; Frederique, 
bedankt voor je fantastische lay-out, 
Chelsea, bedankt voor alle tijd die je hebt 
gestoken in het redigeren van m’n Engelse 
teksten; Malu en Gabrielle, bedankt voor 
het redigeren van m’n Nederlandse teksten; 
Martijn, bedankt voor je hulp bij de 
sponsorverzoeken; en Daniel, bedankt dat 
je m’n paranimf wilt zijn. Het is erg fijn om 
geholpen te worden door zulke enthousiaste 
en getalenteerde mensen.

 
M’n lieve ouders, bedankt dat jullie allebei 
er altijd voor me zijn en waren. Jullie 
liefde, vertrouwen en geduld zijn oneindig. 
Bedankt dat ik altijd mijn eigen keuzes 
heb mogen maken en jullie me vervolgens 
altijd steunden, zonder ook maar iets van 
verwachtingen uit te spreken. Alleen dankzij 
jullie heb ik de dingen kunnen bereiken die 
ik heb willen bereiken.

 
Maar het allerliefste wil ik mijn lieve 
vriendin bedanken. Sanne, dank je voor je 
onuitputtelijke liefde, interesse en aandacht. 
Dank je dat je al zo lang er altijd voor me 
bent.


