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Tijdens een promotieonderzoek ontwikkel je je als wetenschapper, maar ook als mens. Dat 

komt door de verscheidenheid aan uit te voeren werkzaamheden en de samenwerking met 

vele mensen. Een erg boeiend proces! Ik wil daarom een aantal mensen bedanken die mij de 

afgelopen jaren hebben geïnspireerd, gemotiveerd en veel levensvreugde hebben gebracht. 

Martien, promotor, bijzonder hoe jij zoveel promovendi kan begeleiden en ze allemaal het 

gevoel geeft bij je aan te kunnen kloppen. Jouw mix van hartelijkheid en epidemiologische 

spitsvondigheid is benijdenswaardig. Een erg geruststellende gedachte dat er na een 

bezoek aan jou altijd een oplossing gevonden was. Dankzij jou heb ik geleerd scherper na 

te denken over hoe onderzoeksbevindingen zijn te vertalen naar aanbevelingen voor de 

praktijk. Bedankt daarvoor!

Frank, co-promotor, jouw zakelijke en directe manier van samenwerken bevalt me. Bedankt 

dat je altijd opkwam voor mijn belangen, en voor de in dit proefschrift gepresenteerde 

onderzoeken. Je hebt me veel diplomatieke en technische vaardigheden bijgebracht. 

Daarnaast vond ik het erg prettig gewoon af en toe een biertje met je te drinken. Ik hoop 

dat we in de toekomst nogmaals samen kunnen werken.

De senior epidemiologen bij KNCV Tuberculosefonds, Ellen, Marieke (nu ECDC), Suzanne, 

Susan, Eveline, Frank Cobelens (nu AIGHD), Edine en Masja (nu KIT) wil ik danken voor 

het kritisch meedenken en voor het verruimen van mijn kennis over tuberculose en 

epidemiologie. Jullie hebben mij geënthousiasmeerd om internationaal te gaan werken. 

Ik weet zeker dat we elkaar blijven zien! Sandra, dank dat je me een beetje wegwijs hebt 

gemaakt bij de KNCV. Succes in Canada.

De collega’s bij de KNCV van de regio Nederland wil ik allereerst bedanken voor mijn 

‘adoptie’, nadat de afdeling onderzoek werd opgeheven. Bedankt Connie en Niesje voor 

het actief meedenken en meeschrijven aan mijn onderzoeken. Gerard en Paul bedankt 

voor de geschiedenislessen over het ontstaan van de inrichting van de tbc-bestrijding in 

Nederland. Erika, Henrieke, Nico, Job, Rianne, ontzettend fijn dat het altijd zo laagdrempelig 

was om bij jullie aan te kloppen voor extra surveillancedata. En Job en Henrieke bedankt 

voor de welkome lunchwandelingen! Mayke, waar de wereld ons ook brengt, ik hoop dat 

we contact blijven houden. 

   

Carla, Elly, bedankt voor alle regeldingen! Wat een klus was het om alle studiecodes op 

stickervellen uit te printen. Marianne, Amy jullie ook bedankt voor de ondersteuning. 
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Sandjay, iedere organisatie heeft een Sandjay nodig, altijd goedlachs en nooit te beroerd 

om een helpende hand te bieden. 

Het verzamelen van bijna 1500 samples was nooit gelukt zonder de hulp van ons ‘mobiele 

team’: Ria Dubbink, Wende de Haan, Caroline Runhaar-Compper, Athiná Kougioumtzoglou, 

Marie-Claire Engelen, Dorothée van Trier, Khadija Abdulkadir, Myriam Olsthoorn en 

Soumaya Bairi. Super om met jullie gewerkt te hebben!

Ik heb veel tijd doorgebracht bij de tuberculose afdelingen van de GGD’en in Amsterdam, 

Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Nijmegen, Utrecht en later voor het 

kwalitatieve onderzoek ook in Assen, Delft en Leiden. Al het personeel van deze 

GGD’en wil ik bedanken. De medisch technisch medewerkers voor hun flexibiliteit en 

gastvrijheid. De sociaal verpleegkundigen voor hun bereidheid om mij inzicht te geven 

in de complexiteit van contactonderzoek. De artsen voor het kritisch meedenken over de 

onderzoeksresultaten en het meeschrijven aan de artikelen. Ook de streeklaboratoria van 

deze GGD’en wil ik bedanken.

Ongeveer halverwege mijn promotieonderzoek ben ik mijn promotor gevolgd en heb ik een 

fantastische 2e werkplek gevonden bij de afdeling onderzoek van het cluster Infectieziekten 

van de GGD in Amsterdam. Superfijn dat ik hier iedere vrijdag kon werken en tevens 

betrokken werd bij alle werk- en tevens (!) niet werkgerelateerde activiteiten. Jannie, Freke, 

Anouk, Sofie, Rosa, Nienke, Femke, Amy, Carolien, Reinier ik heb het erg gewaardeerd met 

jullie te sparren over van alles en nog wat dat komt kijken bij promoveren. Wijnand, Joost, 

Martijn, Rik, Bart tof om bij jullie op de kamer (‘de mannenkamer’) gewerkt te hebben, 

met jullie te hebben gefietst in Luxemburg, pubquizen te hebben gespeeld, gedanst 

in de paradiso en veel pinquinradio en 3voor12 te hebben geluisterd. Succes met jullie 

proefschrift! Ook de senior-epidemiologen Titia, Udi, Ineke, Maria, Maarten en Ronald 

wil ik bedanken voor de levendige en vaak lollige discussies. Will bedankt voor al je hulp, 

vooral met alle formaliteiten aan het einde van mijn promotietraject.

Een aantal personen hebbe een essentiële bijdrage geleverd voor bepaalde hoofdstukken 

uit dit proefschrift. Janneke, ontzettend inspirerend om met jou van gedachten te wisselen 

over het kwalitatieve onderzoek welke is beschreven in hoofdstuk 7. Zonder jouw actieve 

bijdrage en enthousiasme was dit mooie stuk er niet gekomen. Arjan bedankt voor het 

uittypen van alle interviews voor hoofdstuk 7. Dat heeft me echt onwijs veel tijd (en RSI!) 

gescheeld. Jesse, Sake, Jan Hendrik, Rob bedankt voor al jullie inspanningen voor hoofdstuk 

4. Jesse succes met de afronding van je promotie! Sandra Arend, jouw enthousiasme 

werkt aanstekelijk. Bedankt dat ik van jouw expertise op IGRA-gebied gebruik kon maken. 

Ook de andere leden van TB Perspectief Nederland wil ik bedanken voor hun feedback. 
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Brigit, jouw stage bij de KNCV was voor ons beide een goede ervaring. Bedankt voor je 

hulp in hoofdstuk 3. 

Sebe, bedankt voor het ontwerpen van de omslag van mijn proefschrift. Het voelt goed 

om een echte ‘Sebe’ in bezit te hebben.

Members of the reading committee: Prof. dr. Frank Cobelens, Prof. dr. Martin Grobusch, 

Prof. dr. Nico Klazinga, Prof. dr. Jan Hendrik Richardus, Dr. Giovanni Sotgiu, and Dr. Gerrit 

Weverling: thank you for willingness to review my thesis and for your presence as opponent 

at the defense ceremony.

 

Tijdens mijn promotieonderzoek hebben veel mensen me (gelukkig) van het werk 

afgehouden. Vanaf jongs af aan zijn daar mijn vrienden uit Hoevelaken, allemaal uitgewaaid 

over het land, maar vriendschappen voor het leven. Paul, ontzettend fijn dat we elkaar altijd 

blindelings aanvoelen en kunnen reflecteren op het leven (onder het genot van een potje 

monopoly). Kijk uit naar je trouwdag! Thomas, te gek dat je altijd bruist van de ideeën, me 

wijst op goede nieuwe muziek en uitdaagt op sportief gebied. Niels, jij bent voor mij een 

ideale mix van serieusheid en absurditeit. Je wordt ongetwijfeld een wereldvader. Bou, 

cool en stimulerend om jou in mijn vriendengroep te hebben. Altijd in beweging, maar 

nooit onrustig (tenminste dat denk ik). The Valley ligt aan je voeten! Rogier, bijzonder om 

mijn sportieve hoogtepunt van 2012, het fietsen van La Marmotte, met jou te beleven. 

Je fanatisme en gedrevenheid sieren je. Coen, recht voor zijn raap, prikkelend, doch 

respectvol. Fijn dat jij altijd jezelf bent! Paul, de beste lach van allemaal (Niels is goede 2e) 

en ook nog twee zonen. Benijdenswaardig. Emiel, Herbert, intrigerend om jullie gedeelde 

fascinatie voor racefietsen en bijbehorende accessoires maar compleet andere fietsstijlen 

(‘Koning kramp’ vs ‘The Herminator’) te observeren. Karel, al kom je uit Mijdrecht, door je 

positieve instelling heb je echt wat toe te voegen aan de groep.

     

Tijdens mijn studie gezondheidswetenschappen heb ik een groep karaktervolle, ambitieuze 

mensen ontmoet. Tessa, ongelooflijk wat jij van jezelf verlangt, maar nooit ten koste van 

je interesse en nieuwsgierigheid in je vrienden. Ik geniet van je oprechtheid en intense 

levensstijl. Ik ben trots dat je mijn paranimf wilt zijn! Karin, de beste luisteraar van het stel 

ben jij. Bedankt voor je immer open blik. Je toekomstige patiënten zijn bij jou in goede 

handen. Katja, meelevend, opgewekt en inventief, een bijzonder goede combinatie! Marie 

Louise, als er iemand van aanpakken weet ben jij het wel. Je hebt me doen realiseren dat 

alles mogelijk is in de wereld als je er maar voor gaat. Ellen, nuchtere Friezin, ik hou van 

je humor. Femke, jij bent de enige van deze groep met wie ik over sport kan praten (maar 

dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je er meer vanaf weet dan ik…). Carlien, bedankt 

dat je altijd in bent voor een drankje en een goed gesprek. Jeroen, knap hoe je een leven 

hebt opgebouwd met vrouw en kind in Zweden. Waar een wil is, is een weg.  
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Dana en Robert Jan, fijn om mensen zoals jullie zo dichtbij te hebben. Jullie leven het leven 

zoals het hoort en laten daar anderen ruimschoots van meegenieten. Nikki, ik kan altijd erg 

om en met je lachen. Bedankt voor je culturele en culinaire opvoeding! Sanne en Lonneke, 

oude huisgenoten, spelletjesfanaten, ik kijk uit naar de toekomstige spelletjesmiddagen. 

 

Peter, Jeroen, Fransman, Oost, Paul, Lennart, Mark, wat heb ik me altijd vermaakt tijdens 

ons legendarische weekendjes in de oorden waarvan ik de namen nu al niet meer weet. 

Zowel de familie Mulder als de familie Breij zijn ontzettend grote families. Bijzonder om hier 

onderdeel vanuit te maken. Specifiek wil ik mijn neef, nichten, ooms en tantes bedanken 

waarmee ik jaarlijks op de camping de kou trotseer tijdens het hemelvaartweekend (in nog 

meer afgelegen oorden), Esther (met jou ook de Ekko), Jannie, Mieke, Ruud, Saskia, Gert 

en Sjaan, en Bep en Wim.  

Wim en Carla, bedankt voor jullie oprechte interesse in mijn onderzoek en altijd warme 

gevoel bij jullie thuis. De wintersportvakanties waren grandioze oplaadmomenten. Ik kijk 

uit naar toekomstige vakanties met de familie. Maarten, Tessa, het geeft me veel energie 

oom te zijn van jullie dochters Fay, Ise en Fien. Huibert, je internationale carrière inspireert 

me om ook over de landgrenzen te kijken. Madelein, echt leuk om samen door Thailand 

gereisd te hebben en te zien hoe je alles klaar bokst overseas. Je gaat een mooie toekomst 

tegemoet! Oma Dirkje, fijn dat u nog zo kwiek van geest bent en ik met u over van alles 

en nog wat kan praten. 

Annelies, stoere familievrouw, en het werkt aanstekelijk. Ik kan er onwijs van genieten om 

met jou, Mas, Doris en Michiel ons te verbazen over de straatfeesten in Zuilen, ons tegoed 

te doen aan borrelhappen en ons te verheugen op de gourmet. Je bent een superzus! 

Maarten, van grote broer, naar vader en ondernemer. Ik heb veel respect voor je hoe je 

alles combineert. Het voelt altijd ontspannen om bij jou, Rosi en Lene langs te komen. 

Vanzelfsprekend dat je mijn paranimf bent. Lieve Ton en Thera, jullie maken het leven een 

stuk gemakkelijker. Ik ben jullie ontzettend dankbaar dat jullie altijd klaar staan voor mij 

(en voor Maarten en Annelies) en onze beslissingen respecteren en ondersteunen. Jullie 

hebben me geleerd te denken in oplossingen.

Lieve Anne, jouw liefde, zorgzaamheid, relativeringsvermogen, humor en elegantie zijn 

onweerstaanbaar! Je geeft me super veel vertrouwen. Ik heb zin in onze toekomst!! 
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