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Dankwoord

Dit promotieonderzoek levert niet alleen een bijdrage aan de wetenschap, maar mede 
door de samenwerking met zoveel mensen in de afgelopen jaren het heeft mij ook 

verrijkt als persoon. Ik heb erg genoten van de samenwerking en op deze plek wil ik graag 
iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage aan dit proefschrift. Een aantal van hen 
wil ik in het bijzonder noemen.
 Als eerste gaat mijn dank uit naar alle deelnemers aan de diverse studies, in totaal ruim 
38.000 personen. Zonder jullie medewerking had dit onderzoek nooit kunnen plaatsvinden. 
I would like to thank all those who participated in the studies, without whom this research 
would not have been possible.
 Henry en Maria, jullie zijn twee heel verschillende personen maar ik zag bij jullie 
als mijn promotores wel een aantal overeenkomsten. Jullie passie voor onderzoek is heel 
inspirerend, evenals jullie onophoudelijke stroom van nieuwe onderzoeksideeën. Beiden 
hebben jullie mij op een persoonlijke en motiverende wijze begeleid, waarvoor mijn hartelijke 
dank. Het vertrouwen, de vrijheid en de mogelijkheden die jullie mij gegeven hebben om 
mij te ontwikkelen als wetenschapper, waardeer ik zeer. Ik heb veel van jullie geleerd en 
ik ben blij dat we onze samenwerking voortzetten. Henry, waar ter wereld jij ook bent, de 
snelheid waarmee jij input levert op een vraag of een manuscript is bewonderenswaardig. 
Maria, jouw epidemiologisch inzicht is enorm: dank dat je mij daar zoveel in hebt geleerd. 
Roel, jij hebt mij heel even begeleid als promotor. Dank voor je scherpe inzichten en 
stimulans om de analyses en resultaten zo simpel mogelijk weer te geven. 
 Ronald, copromotor, jouw grote statistische kennis en inzicht zijn zeer waardevol 
geweest en je hebt zelfs nieuwe technieken ontwikkeld om de data uit de studies beter te 
beschrijven. Dank voor al je geduldige uitleg; ik heb veel geleerd van alle discussies die we 
hebben gevoerd over de juiste statistische methode en van jouw vaardigheid met R.  
 Geachte leden van de promotiecommissie, hartelijk dank voor uw bereidheid om 
mijn proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen en zitting te nemen in 
de promotiecommissie. Highly esteemed Prof. Porter, dear Kholoud, thank you very much 
for your willingness to review this thesis and for your presence as opponent at the defense 
ceremony, I find it a great honour.
 Alle coauteurs wil ik bedanken voor hun bijdrage aan de verschillende studies. 
Reinier en Ray, in het bijzonder dank ik jullie voor de prettige samenwerking en voor alle 
lab-inzichten die jullie met mij hebben gedeeld: wat een mooi teamwork om alle epi-data 
met de lab-resultaten te koppelen.
 Iedereen die betrokken was bij de CUSTEPA studie in Suriname, met name de 
medewerkers van de Dermatologische Dienst en Stichting Lobi en in het bijzonder Antoon en 
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Leslie, wil ik heel hartelijk bedanken voor de samenwerking. Wat hebben we deze prachtige 
studie uiteindelijk tot een goed einde kunnen brengen. Dank voor jullie gastvrijheid: het was 
een onvergetelijke tijd. Ik hoop dat we onze samenwerking in de toekomst voort kunnen 
zetten en dat er spoedig een goede chlamydia sneltest beschikbaar komt.
 Members of CASCADE collaboration, thank you for welcoming me as junior researcher. 
Co-authors, you all have so much knowledge. Thank you for sharing that with me, and for 
your critical questions and input on the papers, always accompanied by kind words. Working 
with you has been both inspiring and enjoyable. 
 Er zijn meer GGD-collega’s op een of andere manier betrokken geweest dan ik hier 
persoonlijk kan noemen, maar jullie inbreng is zeer gewaardeerd. 
Beste (oud-)collega’s van de afdeling onderzoek, met jullie heb ik het meeste meegemaakt 
de afgelopen jaren en jullie zorgen voor een geweldige werksfeer! Dank voor alle 
samenwerking, inhoudelijke discussies en gezelligheid, ook buiten werktijd. 
Beste collega’s van de soa-polikliniek, jullie zijn een heel professioneel team en jullie 
creativiteit en humor is ongeëvenaard. Dank voor jullie inzet bij de verschillende studies. 
Beste collega’s van het streeklab, met name de afdeling moleculair en de administratie, 
dank voor jullie praktische hulp en voor het meedenken in alle logistieke zaken. 
 Paranimfen, Jorien en Freke, wat fijn dat jullie tijdens de verdediging aan mijn zijde 
staan. Jorien, lieve malaika, dank voor je vriendschap. Freke, mijn trouwe kamergenoot, 
dank voor al je gezelligheid, het delen van ups en downs op onderzoeksgebied en je gedeelde 
enthousiasme voor het ontdekken van nieuwe sneltoetsen. 
 Lieve vrienden, dank voor jullie interesse, aanmoedigingen en nuchtere adviezen de 
afgelopen jaren tijdens dit promotietraject. Maar met name dank voor alle nodige afleiding 
en relativering bij diners, weekendjes weg, borrels en feestjes, vakanties, kleedje-roseetje-
avonden, theemomenten etc. Komt er nog een promovendouche? 
Dearest friends, many thanks for your support along the way during this PhD-trajectory. I 
have loved spending time with you, thank you for all those wonderful moments we have 
had over the last couple of years. For the two of you whose influence is clearly visible in this 
thesis a special thank you: Claire, thank you for your editing work. Sergei, many thanks for 
the lay out and cover design of the thesis, I am proud of the result. 
 Lieve pap en mam, en lieve Jan, Marieke en Marleen, wat ben ik dankbaar dat jullie 
mijn familie zijn. Jullie staan altijd voor mij klaar. Dank jullie wel voor alle liefde, steun en 
interesse. Ik houd van jullie. 


