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Dankwoord

Dit proefschrift wil ik graag afsluiten met het bedanken van alle personen die allen op hun eigen 
manier hun steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boekje. Ondanks dat ik heel 
blij ben dat ik nu aan de laatste pagina’s van mijn proefschrift begin, doe ik dat toch ook met een 
beetje pijn in mijn hart. Met het afronden van dit proefschrift rond ik ook een fase af, een hele leuke 
fase, waarin ik veel geleerd heb en veel leuke mensen heb mogen ontmoeten. 

Allereerste wil ik mijn promotoren Maria Prins en Roel Coutinho bedanken. Maria, zoals jij alles 
kan onthouden wat iedereen doet tot in de kleinste detail ken ik bij niemand. Moeiteloos schakel 
je van het ene onderzoek over naar het andere en weet je waar de knelpunten zitten. Zeker in 
het afgelopen jaar, als ik het even niet zag zitten, kon je me oppeppen om door te gaan. Ik heb 
veel van je geleerd over wetenschappelijk onderzoek. Roel, dit heb je vast al vaker gehoord maar 
jouw heldere kijk op een artikel is heel fijn. Waar ik soms te moeilijk dacht kon jij heel helder 
verwoorden hoe het nu eigenlijk in elkaar steekt. Ook heb ik veel bewondering en waardering voor 
het feit dat je altijd, welke epidemie er ook gaande was, je netjes op tijd (en vaak zelfs eerder) een 
artikel voorzag van je heldere commentaar.

Heel wat coauteurs hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift en daarom wil ik 
Albert (bedankt voor je interessante verhalen, ontzettend leuk om de tatoeage shops te bezoeken), 
Anneke de V., Charles, Christine, Eline, Gerrit, Gerty, Lotte, Marcel, Marjolijn, Mark, Maarten, 
Miranda, Mirjam, Peter, en Rianne ontzettend bedanken. Daarnaast wil ik graag de leden van de 
promotiecommissie bedanken voor het beoordelen van dit proefschrift.

Dan mijn collega’s van de GGD Amsterdam, inmiddels officieel ex-collega’s maar zo voelt 
het helemaal niet! Ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld op de GGD, en ook de wekelijkse 
bezoekjes in het afgelopen jaar heb ik altijd met veel plezier gedaan. Zo hoefde ik stiekem toch 
niet helemaal afscheid te nemen. Rik, m’n roomie, ook wel knabbel genoemd en nog veel meer 
namen die ik hier niet zal noemen. Wat heerlijk was het om gewoon te kunnen zeggen waar het 
op staat en wat hebben we ook gelachen (hè Douwe). Dan mijn trouwe buurvrouw, Jannie: ik mis 
onze tussendeur en geklop nog steeds, veel succes met jouw laatste loodjes! Amy en Titia dank 
voor jullie bemoedigende gesprekken en nuchtere kijk op zaken, succes met jullie promotie! De 
herenkamer, Martijn (de meester van de SPSS syntax), Wijnand en Bart (succes in Australië, pas 
op voor de pinautomaten), bedankt! De seniorenkamer: Ineke, Maarten, Ronald (dank voor al 
je statistische bijdragen), Udi (altijd verrassend om met jou op congres te gaan), Gerben Rienk, 
Linda, en Karen, dank voor al jullie bijdragen. Thijs, inmiddels al even weg bij de GGD, wat heb 
ik jou humoristische maar ook scherpe commentaar gemist. Samen hebben we er een paar mooie 
artikelen eruit geperst. Dank voor al je feedback en bemoedigende telefoontjes, zonder jou was het 
zeker niet gelukt (die taart hou je nog steeds tegoed)! Robin, recht door zee, een hart van goud, en 
inmiddels weer terug, de GGD is toch veel te leuk?! In welk deel van de wereld gaan we nog eens 
winkelen, Charlotte?
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Verder wil ik de rest van de AIO’s hartelijk danken en veel succes wensen met hun promotie: 
Femke, Sofie, Nienke, Marlies, Reinier, Joost, Rosa, Christiaan, Carolien, en Daniëla. En zonder 
de onderzoeksverpleegkundigen kan er geen onderzoek gedaan worden! Marc, Marjolein, Wendy, 
Leonie, Laura, Jane en Sandra, bedankt! Mijn collega’s Maaike (nu gezellig op de GGD), Sasja en 
ex-collega’s, Annemieke, Ray, Anneke K. en Bart M., bedankt! 
De clusterhoofden en ondersteuning, Han en Martien, Maria O., Nora en Marleen, bedankt! Will, 
de spil van de afdeling, en er altijd bij (tot in de late uurtjes)! Dank dat je al het papierwerk voor 
m’n promotie hebt geregeld.
Ook wil ik graag alle verpleegkundigen en artsen van de soapolikliniek bedanken voor het 
verzamelen van data in de dwarsdoorsnede studie, met Adriaan en Petra in het bijzonder. De 
afdeling algemene infectieziekten, met in het bijzonder Anneke, Dorothé, Gini, Gijs en Sanne, en 
het streeklaboratorium met in het bijzonder Arjen, Sylvia, Douwe en Karin, ontzettend bedankt 
allemaal! Janke en Sjoerd (AMC), jullie wil ik bedanken voor de fijne samenwerking en de snelle 
verwerking van de samples.

Gelukkig heb ik na mijn afscheid bij de GGD een ontzettend warm welkom gehad bij de LCI op 
het RIVM. Aura en Corien, ontzettend bedankt voor de ruimte, tijd en begrip die jullie mij het 
afgelopen jaar gegeven hebben. Lieve voorwachten (Leslie, Ton, Paul, Andre, Desirée, Marleen, 
Nella en Ron), achterwachten (Aura, Corien, Jim, Hans, Helma, Olaf en Patricia) en alle andere 
collega’s (het zijn er teveel om op te noemen), bedankt voor al jullie interesse en support in het 
afgelopen jaar, er ligt een mooi feestje in het verschiet. Paul, bedankt voor je frisse kijk als ik het 
even niet zag zitten met het combineren van twee banen!

Dan zijn mijn paranimfen aan de beurt: Freke, jij hebt me ooit aangenomen voor mijn stage en 
staat daarmee aan de grondslag van mijn promotie. Het is een eer dat je nu paranimf bent op mijn 
promotie. Ik weet zeker dat je het op je eigen promotie het ontzettend goed gaat doen! Het is 
ontzettend fijn geweest om een maatje te hebben die hetzelfde doormaakt in de eindfase van de 
promotie. De vele spelletjes en gezellige avonden hebben zeker bijgedragen. We gaan op naar een 
mooi feestje samen! En Jaap, wanneer gaan we dan echt naar de Cariben? Veel geluk met jullie 
kleintje, jullie hebben nu alle tijd en rust om te genieten.
Veertje, ik weet zeker dat je het als paranimf super gaat doen. Ik vind het een eer dat je op deze 
belangrijke dag aan mijn zijde zal staan. Niemand kent me beter dan jij, en het is fijn om aan 
één blik of woord genoeg te hebben, ook als we elkaar even niet gezien hebben. Jij begreep het 
afgelopen jaar als geen ander hoe het is om naast je reguliere werk nog in de weekenden door te 
werken! Samen hebben we al veel meegemaakt en ik hoop dat we nog veel meer gaan meemaken. 
Ik heb er in ieder geval meer tijd voor het komende jaar!

Vrienden en familie wil ik uiteraard ook ontzettend bedanken. Familie Postmus (en alle aanhang), 
mijn tweede familie, ik noem jullie als geheel (het zijn er zoveel): te weinig gezien het afgelopen 
jaar maar daar gaat zeker verandering in komen als we weer dichterbij komen wonen. El, gaan we 
dan de theemomenten weer invoeren? Verder wil ik Anne, Marlies en Inge, en mijn tennismaatjes 
Floor, en Marina ontzettend bedanken voor de gezellige avondjes, etentjes en theemomenten.
Mijn schoonfamilie, Hans en Marijke en Bar het gaat nu eindelijk gebeuren, dank voor al jullie 
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steun in de afgelopen jaren! Mathijs, wat ben ik blij met een broertje als jij (en bedankt voor je 
altijd even opbeurende complimenten )! Sarissa, ik waardeer het enorm dat je/jullie een poging 
hebben gedaan om mijn proefschrift te lezen. Ik ga het jullie allemaal nog wel een keer uitleggen 
. Mem en Han, altijd even trots en enthousiast en altijd blijven geloven dat ik het kan, het is me 
ontzettend veel waard! Pa en Tineke, altijd even geïnteresseerd en bemoedigend. Pa, dank voor 
alle kaartavonden en dat je toch met me wil(de) spelen ondanks mijn verlies. Het motto is ‘als je er 
maar over hebt nagedacht’, nou ik kan je vertellen dat heb ik zeker!

De laatste woorden van dit proefschrift zijn voor jou, Mick. Je bent er al bij sinds mijn eindexamen, 
what’s next!? Al je protonen hebben me door de jaren heen de juiste energie gegeven. Ook al 
begreep je niets van het onderwerp, je kon wel de zaken helder op een rijtje zetten als ik het even 
niet zag zitten. Dat ik als ‘wetenschapper’ toch niet die wetenschapsquiz van je kan winnen steekt 
natuurlijk al jaren, maar stiekem ben ik ook heel trots. Dank voor al je steun en begrip, zeker in het 
afgelopen jaar. We gaan samen op naar de volgende fase!

Anouk
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