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Dankwoord 

Tot slot wil ik graag een woord van dank richten aan iedereen die, op welke manier 

dan ook, een bijdrage heeft geleverd om dit proefschrift tot een goed einde te 

brengen. 

 

Allereerst mijn dank aan mijn twee co-promotoren, zonder wiens steun ik deze 

‘proeve’ nooit had kunnen beginnen, doorstaan of afmaken.  

Beste Anneke, vanaf het begin heb je mij gelegenheid, vrijheid en ruimte gegeven 

(en mij op allerlei wijzen gestimuleerd) om het beste in de onderzoeken, en mijzelf, 

naar boven te halen. Je vertrouwen, motivatie, maar vooral je kennis en kunde 

hebben mij veel geleerd. Met bewondering dank ik je daarvoor.  

Beste Gerard, zonder jouw stimulerende woorden, vriendelijkheid en ‘tracked 

changes’ was het waarschijnlijk maar bij één onderzoek gebleven. Zeer veel dank 

voor je ondersteuning en respect. 

 

Graag wil ik Roel mijn promotor bedanken voor zijn enthousiasme en 

bereidwilligheid om mij in dit promotie traject te begeleiden. Veel dank voor je 

adviezen, de hersengymnastiek en het vertrouwen 

 

De meeste studies in dit proefschrift komen voort uit onderzoeksinitiatieven van de 

afdeling infectieziekten van de GGD Amsterdam. Dat is niet vanzelfsprekend, maar 

een gevolg van de visie en onderzoeksbereidheid van de leiding (nogmaals dank 

daarvoor Anneke en Gerard), en niet in de laatste plaats, dankzij de medewerking 

van alle collega’s van de afdeling die al jarenlang deze visie ondersteunen. De 

professionaliteit van alle medewerkers en het nauwkeurig verzamelen en 

verwerken van routine data (en alle extra informatie) heeft mij in staat gesteld de 

onderzoeken uit te kunnen voeren.  

 

De lijst van medewerkers is lang, en sommigen werken elders of zijn met pensioen, 

maar zonder uitzondering wil ik alle dokters(-assistenten) en verpleegkundigen 

bedanken voor de prettige samenwerking en vrolijkheid die het werken op onze 

afdeling voor mij zo bijzonder en plezierig maken! Speciale dank voor het begrip en 

de steun, die ik vooral in het afgelopen jaar, van jullie heb mogen ontvangen. 
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Een aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken. Leny, voor het jarenlang 

delen van een paar vierkante meters en alles wat dat heeft voortgebracht (inclusief 

dierenplaatjes!). Mijn (oud)-collega’s op het Landelijk Coördinatiecentrum 

Reizigersadvisering, Femke, Floor, Gijs, Jackie, Noud, Olivia, Susan, en Sylvie 

voor jullie interesse en inspiratie. Speciale dank ook aan: Dorothé, Evelien, en 

Lian, voor jullie hulp op alle fronten en jullie vertrouwen; aan Joan en Liesbeth voor 

jullie adviezen ‘what to watch’; aan Jane voor je ‘robuuste’ expertise en de melting 

tuna-sandwich lunches samen; en aan Sanne voor alle gezellige kletspraatjes. 

Beide heel veel succes gewenst dit jaar met jullie proefschrift, en… ‘het komt 

goed!’  

 

Ook op andere afdelingen en buiten de GGD zijn een paar mensen die ik graag in 

het bijzonder wil bedanken: Maarten en Mirjam voor het meedenken en doen; 

Ronald idem, en voor de facts & figures; de medewerkers van het 

Streeklaboratorium en Marjolein (voor het testen, het over-testen, en het opnieuw 

over-testen); en aan Will, Freke en Anouk voor de support in de lange eindsprint. 

Tevens wil ik het Research & Development fonds van de GGD Amsterdam 

bedanken voor de ondersteuning die de uitvoering van de onderzoeken mogelijk 

heeft gemaakt, en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid van de regio 

Noord-Holland en Flevoland -het Sarphati Initiatief- voor de assistentie en 

adviezen.  

 

Als laatste,  

mijn lieve familie en vrienden…, bedankt voor jullie liefde, inspiratie, vertrouwen, 

vriendschap, en alle kleine en grootse dingen die jullie voor mij doen. Jullie vormen 

de basis.  

 

Lieve Melle, zikomo kwambiri! 

 

Lieve Midas, mama is nu eindelijk klaar met typen…,feest! 

 


