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Summary

This thesis is focused on the risk of  (re)infection and the natural history of  hepatitis C virus 
(HCV). In chapter 1 an overview is given of  several important aspects that are useful as background 
knowledge. In addition, the rationale and importance of  the research questions of  the following 
chapters is highlighted. 

Risk of  initial infection and reinfection
HCV is a major global health issue affecting 170-210 million individuals worldwide. Of  those an 
estimated	5-10%	are	infected	with	human	immunodeficiency	virus	(HIV).	People	who	inject	drugs	
(PWID)	are	at	high	risk	HCV,	but	also	for	human	 immunodeficiency	virus	 (HIV)	 through	both	
injection risk behavior and sexual risk behavior. Within the Amsterdam Cohort Studies (ACS) 
among people who use drugs (PWUD), including PWID, we investigated whether PWUD are still 
at risk for HIV. In chapter 2.1 we studied trends in HIV incidence and injecting and sexual risk 
behavior from 1986 to 2011. We found that the HIV incidence declined from 6.0 per 100 person 
years	(PY)	in	1986	to	less	than	1	per	100	PY	from	1997	until	2011.	There	was	a	significant	decline	
over the same period in injecting risk behavior. In addition, the prevalence of  sexual transmitted 
infections (STI) in 2011 was low and unprotected sex was associated with steady partners and 
was less common among HIV-infected participants. Taken together these results indicate a low 
transmission	risk	of 	HIV	and	STI,	which	suggests	that	PWUD	do	not	play	a	significant	role	in	the	
current spread of  HIV in Amsterdam. 
Over the past decades HCV treatment options have evolved rapidly with cure rates of  less than 
10% increasing to 90%. With this fortunate prospect one would expect that increasing numbers 
of  PWID with HCV infection would be treated. However barriers to initiate treatment still exist. 
One of  these barriers is a suspected high risk of  HCV reinfection among PWID. In chapter 2.2 
we demonstrated a low incidence of  HCV reinfection of  0.76-3.41 per 100 person-years following 
treatment in PWID participating in a multidisciplinary treatment program. Active drug use, including 
injecting, should therefore not preclude access to treatment for HCV. 
There are very few studies on HCV reinfection among HIV infected MSM, who most likely aquired 
HCV sexually, that have resolved their infection either spontaneously or treatment induced. In 
addition, individuals with chronic HCV infection who perform continued risk behavior are at risk 
for a superinfection (e.g. the presences of  two or more different viral strains). In a relatively closed 
community	with	 a	high	 similarity	of 	 circulating	viruses	 it	 can	be	difficult	 to	determine	 the	 true	
incidence of  new infections. In chapter 2.3 we investigated the incidence and genotype of  HCV 
super- and reinfections in a cohort of  acute HCV infections in HIV-infected MSM. The incidence 
rate of  reinfection among those with a resolved primary infection was 14.5 per 100 PY, whereas 
incidence	rate	of 	superinfections	was	significantly	lower	with	a	rate	of 	1.6	cases	per	100	person-
years. Of  interest, in patients with HCV-1a as primary infection, the risk for acquiring another HCV-
1a infection was reduced compared to those with a primary non-HCV-1a subsequently acquiring 
HCV-1a	(hazard	ratio	(HR)=	0.25,	95%	CI	0.07	–	0.93).	This	finding	suggests	that	there	is	a	partial	
protection against the genotype present at the primary infection.
In chapter 2.4 we reviewed the available data from published studies among PWID examining 
HCV reinfection following treatment. Among six studies providing data on PY of  follow-up, the 
reinfection rate varied from 0.8 to 4.7 per 100 PY. When restricted to populations with ongoing 
risk behavior, the incidence rate varied from 2.50 to 28.57 per 100 PY. There seemed to be a 
trend favoring cohorts with older PWID to have a lower risk of  reinfection, which is likely to be 
correlated with reduced risk behavior. 

Natural history
Studying acute HCV infection can provide valuable insights into HCV pathogenesis which could 



163

A A

aid in development of  vaccine and new drugs. Acute HCV infection is followed by spontaneous 
clearance in about 25% of  individuals while the remaining 75% progress to chronic HCV infection. 
One the factors associated with spontaneous clearance are high HCV RNA levels during acute 
infection. In chapter 3.1 we demonstrated that high HCV RNA levels during the acute phase of  
infection are associated with favorable interferon lambda 3 (IFNL3) genotype. The discovery of  
IFNL3 has been one of  the major breakthroughs in HCV research. It is both associated with 
spontaneous	clearance	as	well	as	 treatment	 induced	clearance.	We	confirmed	this	association	of 	
spontaneous	clearance	among	PWID	from	the	ACS	in	chapter	3.2.	Moreover	we	found	a	significant	
interaction between female sex and the favorable IFLN3 CC genotype (rs12979860) which was not 
been described before. 
Knowledge about the natural course of  HCV RNA levels following acute HCV infection is limited. 
Chapter 3.3 describes factors associated with continued high HCV RNA levels. In this unique study 
we measured HCV RNA levels of  54 HCV seroconverters from the Amsterdam Cohort Studies 
among PWID at yearly intervals up to 23 years. Male sex, IFNL3 favorable genotype and body mass 
index were independently associated with higher average HCV RNA levels. 
Ageing of  the immune system (immune-senescence) can lead to premature morbidity and mortality 
and can be accelerated by chronic viral infections. One of  the markers of  immune senescence are 
telomeres, which are repetitive nucleotide sequences that shorten with each cell division. In chapter 
3.4,	a	longitudinal	study,	we	observed	significantly	decreased	telomere	lengths	among	ageing	HIV/
HCV coinfected PWID as compared to healthy donors. In addition we found that HCV monoinfected 
PWID had lower CD4+ T cell telomere lengths than healthy donors early during infection, suggesting 
that HCV on its own may have an effect on immune senescence. The telomere decline could be 
explained by the increased peripheral levels of  immune activation, mature differentiated cells and 
exhaustion of  peripheral T cells of  HCV monoinfected and HIV/HCV coinfected PWID, which 
indicates a state of  chronic immune activation. As both viruses have detrimental long-term effects 
on morbidity and mortality, these data express the need for early treatment, both for HCV and 
HIV infection. Persistent viremia will develop in the majority of  patients, putting them at risk 
for	progressive	 liver	disease.	However	data	on	the	 long-term	outcomes	are	difficult	 to	 interpret. 
In	chapter	3.5	the	overall	and	cause-specific	mortality	among	HCV	seroconverters	from	the	ACS	
among	PWID	were	 investigated.	During	 the	first	decade	 following	HCV	 infection	we	observed	
no difference in all-cause mortality among PWID with persistent HCV infection as compared to 
HCV resolvers. Only during the second decade after infection, PWID with persistent infection had 
an increased risk for all-cause mortality as compare to HCV resolvers, age-adjusted HR 8.28 (95% 
CI, 1.10 – 64.55). We observed a very low rate of  liver-related mortality, but this could have been 
masked by competing mortality.
Finally,	in	chapter	4,	the	main	findings	from	this	thesis	are	discussed	based	on		the	recent	literature.	
In addition we made recommendations for future research. 
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Samenvatting

Het doel van de studies in dit proefschrift is om onze kennis van het risico op hepatitis C virus 
(HCV) infectie en het natuurlijke ziektebeloop hiervan, zowel in de vroege als late fase van infectie 
te vergroten. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de epidemiologie en het natuurlijk beloop van 
een HCV infectie op korte en lange termijn. Daarnaast worden de hoofdlijnen van het proefschrift 
beschreven.

Risico op primaire infectie en herinfectie
HCV is met wereldwijd 170-210 miljoen geïnfecteerde personen van grote invloed op de 
volksgezondheid. De ziekte verloopt veelal asymptomatisch, maar kan na 20 tot 30 jaar leiden 
tot leverschade (verlittekening) met leverfalen of  leverkanker tot gevolg. Van de groep HCV-
geïnfecteerden	 is	 ongeveer	 5-10%	 tevens	 geïnfecteerd	met	het	 humaan	 immuno-deficiëntievirus	
(hiv). Op basis van oudere studies wordt verondersteld dat injecterende drugsgebruikers (IDs) een 
verhoogde kans op besmetting met HCV en hiv door zowel injecterend als seksueel risicogedrag. 
In de Amsterdam Cohort Studies (ACS) onder drugsgebruikers, waaronder ook IDs, hebben we 
onderzocht of  drugsgebruikers nog steeds een verhoogd risico hebben op besmetting met hiv. In 
hoofdstuk 2.1 beschrijven we trends in de incidentie (het aantal nieuwe infecties per tijdseenheid, 
per aantal personen) van hiv-infecties en het seksueel en druggerelateerde risicogedrag van 1986 tot 
en met 2011 onder druggebruikers die deelnemen aan de ACS. We stelden vast dat de incidentie 
(het aantal nieuwe infecties binnen een populatie per tijdseenheid) van een hiv-infectie daalde. Deze 
daalde van 6,0 per 100 persoonsjaren (PJ) in 1986 tot minder dan 1 per 100 PJ in de periode 
van	 1997	 tot	 en	met	 2011.	 In	 dezelfde	 periode	was	 er	 een	 significante	 afname	 van	 injecterend	
risicogedrag. In 2011 was de kans op het besmet zijn met een seksueel overdraagbare aandoening 
(soa) laag. Bovendien was onbeschermde seks geassocieerd met het hebben van een vaste partner. 
Daarnaast was onbeschermde seks minder gebruikelijk bij hiv-positieve deelnemers dan bij hiv-
negatieve deelnemers. Deze resultaten wijzen op een laag transmissierisico van hiv en andere soa’s 
onder	druggebruikers.	Dit	suggereert	dat	drugsgebruikers	geen	significante	rol	spelen	bij	de	huidige	
verspreiding van hiv in Amsterdam.
In de laatste decennia is er een grote vooruitgang geboekt in de behandelmogelijkheden van 
HCV en is de kans op genezing gestegen van minder dan 10% tot 90%. Gezien deze gunstige 
ontwikkelingen zou het aannemelijk zijn dat steeds meer IDs met een HCV-infectie hiervoor 
behandeld zouden worden. Voor het starten van behandeling blijken er echter nog steeds barrières 
te bestaan. Een van deze barrières is de aanname dat het risico op herinfectie met HCV hoog is 
onder IDs. In hoofdstuk 2.2 laten we zien dat de kans op herinfectie na behandeling laag is onder 
IDs die deelnamen aan een multidisciplinair behandelingsprogramma, met een incidentie van 0,8-
3,4 per 100 PJ. Drugsgebruikers, inclusief  actieve injecterende drugsgebruikers, zouden daarom niet 
moeten worden uitgesloten van toegang tot behandeling van HCV. 
Er zijn slechts weinig studies beschikbaar over herinfecties met HCV onder hiv-geïnfecteerde mannen 
die seks hebben met mannen (MSM). MSM raken meest waarschijnlijk geïnfecteerd via seksueel 
contact en kunnen genezen door behandeling of  door spontane klaring van het virus. Personen 
met een chronische HCV-infectie met voortdurend risicogedrag kunnen een superinfectie oplopen 
met een andere virale stam. Hierdoor is het in relatief  gesloten populaties met op elkaar lijkende 
circulerende virale stammen, soms moeilijk de echte incidentie van nieuwe infecties te bepalen. In 
hoofdstuk 2.3 hebben we de incidentie en de genotypes van HCV super- en herinfecties onderzocht 
binnen een cohort met hiv-geïnfecteerde MSM met acute HCV-infecties. Onder personen met een 
geklaarde primaire infectie was de incidentie van herinfectie 14,5 per 100 PJ, terwijl de incidentie van 
superinfecties	significant	lager	lag,	en	wel	1,6	per	100	PJ.	Opvallend	was,	dat	voor	patiënten	met	een	
HCV-1a primaire infectie het risico op herinfectie met opnieuw HCV-1a verlaagd was ten opzichte 
van	het	 risico	dat	patiënten	met	een	primaire	 infectie	met	een	ander	genotype	dan	HCV-1a	een	
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herinfectie met HCV-1a opliepen. Deze bevinding suggereert dat er een gedeeltelijke bescherming 
is tegen het opnieuw oplopen van een infectie met het genotype van de eerste infectie. 
Hoofdstuk 2.4 is een review van beschikbare gepubliceerde data over herinfecties met HCV onder 
IDs na (succesvolle) behandeling. Het aantal herinfecties dat druggebruikers opliepen na het einde 
van de behandeling in zes studies varieerde van 0,8 tot 4,7 per 100 PJ. Wanneer de analyse beperkt 
werd tot druggebruikers met voortdurend risicogedrag varieerde de incidentie van 2,5 tot 28,6 per 
100 PJ. Er leek een trend te bestaan dat oudere injecterende drugsgebruikers een lager risico hadden 
op herinfectie, waarschijnlijk is dit gerelateerd aan lager risicogedrag.

Ziekteprogressie
Onderzoek naar acute HCV-infecties kan waardevolle inzichten opleveren over de pathogenese van 
HCV. Dit kan de ontwikkeling van een vaccin of  nieuwe medicatie bevorderen. Ongeveer 25% van 
de personen met een acute HCV-infectie kan het virus spontaan klaren terwijl ongeveer 75% een 
chronische HCV-infectie ontwikkelt. Het ontstaan van hoge HCV RNA-titers tijdens de acute fase 
van de infectie is geassocieerd met spontane klaring. In hoofdstuk 3.1 laten we zien dat hoge HCV 
RNA-titers in de acute fase van de infectie geassocieerd zijn met het gunstige interferon lambda 3 
(IFNL3, voorheen bekend als interleukine 28 B) CC genotype (rs 12979860). De ontdekking van 
IFNL3 is een van de grote doorbraken geweest in HCV-onderzoek. Dit genotype is geassocieerd 
met	zowel	spontane	klaring	van	HCV	als	genezing	door	behandelstrategieën	met	interferon	alpha.	
De relatie van het CC genotype met spontane klaring wordt in hoofdstuk 3.2 bevestigd onder 
IDs	van	de	ACS.	 In	deze	studie	 toonden	we	daarnaast	een	significante	 interactie	aan	 tussen	het	
vrouwelijke geslacht en het gunstige genotype IFLN3 CC, hetgeen niet eerder was beschreven. 
Er is nog maar weinig bekend over het natuurlijke beloop van HCV RNA-titers na een acute 
HCV-infectie. Hoofdstuk 3.3 beschrijft verschillende factoren die geassocieerd zijn met langdurig 
hoge HCV RNA-titers. In deze unieke studie hebben we gedurende 23 jaar na seroconversie met 
intervallen van een jaar de HCV RNA-titers gemeten van 54 IDs van de ACS. Mannelijk geslacht, 
gunstig IFNL3 genotype en body mass index (BMI) zijn onafhankelijk geassocieerd met hogere 
gemiddelde HCV RNA-titers. 
Veroudering van het immuunsysteem (immune senescence) kan leiden tot vroege morbiditeit en 
mortaliteit. Dit proces kan versneld optreden door chronische virale infecties. Telomeren zijn een 
belangrijke maat voor de mate van veroudering van het immuunsysteem. Een telomeer bestaat uit 
een bepaalde volgorde van eiwitten die steeds wordt herhaald. Deze serie eiwitten wordt korter met 
elke celdeling. In hoofdstuk 3.4 beschrijven we een longitudinale studie waarin we hebben vastgesteld 
dat	de	telomeerlengtes	significant	sneller	afnemen	bij	ouder	wordende	IDs	met	een	hiv/HCV	co-
infectie in vergelijking met gezonde proefpersonen. Daarnaast stelden we vast dat IDs met een 
alleen een HCV infectie een kortere CD4+ T-cel telomeerlengte hebben vergeleken met gezonde 
niet drugs gebruikende proefpersonen tijdens de eerste fase van de infectie. Dit suggereert dat HCV 
zelf  een effect heeft op de veroudering van het immuunsysteem. Het korter worden van telomeren 
kan verklaard worden door een toename van perifere immuun activatie, mature gedifferentieerde 
cellen en uitputting van perifere T-cellen van IDs met een alleen een HCV of  HCV/hiv co-infectie, 
wat wijst op een staat van chronische immuun activatie. Aangezien beide virussen een ongunstig 
lange termijn effect hebben op morbiditeit en mortaliteit, is er een noodzaak tot vroege behandeling 
van zowel HCV als hiv. 
De	 meerderheid	 van	 de	 patiënten	 zal	 een	 persisterende	 viremie	 ontwikkelen	 waardoor	 ze	 een	
verhoogd risico lopen op progressieve leverziekte. Data over de lange termijn uitkomsten hiervan 
zijn	beperkt.	In	hoofdstuk	3.5	hebben	we	de	totale	en	de	oorzaak-specifieke	mortaliteit	onder	IDs	na	
HCV seroconversie binnen de ACS onderzocht. In het eerste decennium na een HCV-infectie werd 
geen	verschil	 in	niet	gespecificeerde	sterfte	waargenomen	 tussen	IDs	met	een	chronische	HCV-
infectie en IDs die HCV spontaan geklaard hebben. Gedurende het tweede decennium na infectie 
hadden IDs met een chronische HCV-infectie wel een hogere mortaliteit vergeleken met IDs die 
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het virus geklaard hadden, gecorrigeerd voor leeftijd. Er was een zeer lage mortaliteit gerelateerd 
aan leverziekten. Dit kan mogelijk verklaard worden door sterfte als gevolg van andere oorzaken. 
In hoofdstuk 4 wordt ten slotte een beschouwing gegeven aan de hand van de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift in de context van recente literatuur. het proefschrift sluit af  met 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.
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Dankwoord

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de medewerking van vele personen. De 
afgelopen jaren zijn niet zonder slag of  stoot verlopen, maar dankzij jullie adviezen, luisterende 
oren, stimulerende feedback en goede werksfeer zou ik het zo over doen, maar wel sneller. 

Graag zou ik dit proefschrift willen afsluiten met het bedanken van alle personen die, op verschillende 
wijze, hebben bijgedragen aan dit proefschrift. 

Allereerst wil ik de deelnemers van de Amsterdamse Cohort Studies onder druggebruikers 
bedanken voor hun jarenlange trouwe deelname. De vele intrigerende, emotionele maar ook luchtige 
gesprekken tijdens de cohortbezoeken hebben mij een bijzondere kijk in jullie leven gegeven. 

Beste Maria en Debbie, dank voor jullie begeleiding! Maria, jouw agenda is zo druk, je werktijden 
zijn zo lang, maar je vergeet je promovendi nooit. Nou ja, bijna nooit. De wachtrij voor je deur op 
donderdagochtend was lang maar gelukkig wel gezellig. Eenmaal op je kamer zorgde je ervoor dat 
ik nooit voor niets bij je langs kwam. Je enthousiasme, prioritering, grondigheid en geheugen zijn 
om jaloers op te zijn. Daarnaast liet je me vrij om mijn eigen projecten op te zetten. Debbie, de 
eerste week begon met een onbedoelde ontgroening naar het zoeken van een “pet” molecuul, of  
te wel een molecuul geassocieerd met HCV-infecties waar ik me met alle liefde op ging focussen. 
Helaas	dacht	ik	een	week	lang	dat	je	met	“pet”	Positron	Emissie	Tomografie	bedoelde.	De	jaren	
in	Utrecht	waren	bewogen,	desalniettemin	hield	je	het	hoofd	koel.	Met	alle	goede	en	leuke	ideeën,	
maar	regelmatig	te	weinig	patiëntenmateriaal,	zag	ik	het	onderzoek	even	niet	meer	zitten.	Maar	je	
hebt me weten te overtuigen om te blijven en vol te houden. Dank voor je vertrouwen in mij en je 
positieve en gedreven begeleiding. 

Beste Roel, al met al was je een klein jaar mijn promotor totdat je “te oud” werd voor het AMC. In 
dit korte jaar heb ik je leren kennen als een zeer georganiseerd persoon met een groot vermogen om 
hoofd- en bijzaken te onderscheiden. En je fanatisme kwam goed naar voren tijdens je deelname aan 
de GGD-voetbalpoule. Ik ben vereerd dat je zitting wil nemen in mijn promotiecommissie.

Verder wil ik graag de overige leden van mijn promotiecommissie, prof  dr. Ulrich Beuers, prof. dr. 
Linde Meyaard, prof. dr. Tom van der Pol, prof. dr. Annelies Verbon, prof. dr. Hans Zaaijer, van harte 
bedanken voor het beoordelen van dit proefschrift en het zitting nemen in de promotiecommissie.

Met zoveel verschillende onderwerpen in een proefschrift zijn er ook vele co-auteurs. Bij deze wil 
ik alle co-auteurs bedanken voor hun bijdrage en opbouwende feedback, waarvan een aantal in 
het bijzonder. Beste Ronald, er ging een wereld voor me open toen je me liet zien wat er allemaal 
mogelijk	was	met	het	programma	“R”.	Grafieken	maken	was	nog	nooit	zo	leuk.	Daarnaast	heb	ik	
ontzettend veel van je geleerd over statistiek en modellering, maar was de p-waarde nou belangrijk 
of  niet? Janke, ik heb je leren kennen als een ontzettend creatieve en fanatieke supervisor. De 
onderzoeksideeën	schudde	je	vanuit	het	niets	uit	je	mouw.	Beste	Joost,	vanuit	het	streeklab	kwam	
je bij ons op de afdeling. Met alle kantoorgrappen maakte je direct een goede indruk en dat bleef  
de jaren die daarop volgden. Nog een klein jaartje en dan mag jij promoveren. Maarten, als senior-
epidemioloog en later “baas” van het drugscohort hebben we veel mogen samenwerken. Jouw 
enthousiasme voor de epidemiologie werkt aanstekelijk. Als laatste Nening. Als beginneling in het 
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lab maakte ik een onzekere periode door. Maar je hielp me hier doorheen, en er viel altijd wat te 
lachen. De ruim drie maanden die we dag in dag uit aan de telomeerstudie zaten en de vele foute 
uurtjes op de radio zal ik niet vergeten.

I would like to thank prof. dr. Greg Dore and dr. Jason Grebely for working together at the Kirby 
Institute, Sydney. Dear Behzad and Maryam it has been a pleasure to work with you guys. Three 
months in Sydney were just too short. Dear Jason, thank you for the wonderful dinners, the Sydney 
Swans game, the drinks (and drinks) and the fantastic work atmosphere at Kirby. 

Dear co-authors, I would like to thank you all for your constructive input and support. 

De afgelopen vijf  jaar hebben vele stagiaires de GGD bezocht. Nienke, Stije, Soumaya en Jelle, met 
veel plezier denk ik terug aan jullie stages. Met jullie enthousiasme en tomeloze inzet was het stuk 
voor stuk een eer om jullie te mogen begeleiden. 

Dan de collega’s van de GGD Amsterdam. Wat is dit toch een leuke afdeling. Het begon achter een 
bureau in een hoekje van het drugscohort, waar de dagelijkse chaos van het cohort een heerlijke 
afleiding	was.	De	eerste	promotie	vond	binnen	een	jaar	plaats	naar	de	roemruchte	“mannenkamer”,	
waar	de	koffiedamp	van	het	plafond	droop	en	de	deur	elke	dag	om	drie	op	slot	ging	zodat	we	ons	
in alle rust konden concentreren op de popquiz op 3FM. Wijnand en Martijn, en later ook Joost, 
dank voor de aangename afwisselingen tussen hardcore SPSS syntax en gewoon hardcore. En, de 
bijna	te	gezellige	werksfeer	niet	te	vergeten!	Will,	je	bent	gewoon	fantastisch.	Daniëlla,	maar	weer	
eens borrelen zonder te eten? Anneke Krol, je nam me op sleeptouw met de survival analyse en je 
leerde me de basics en beyond van SPSS syntax. Alhoewel het me de eerste weken duizelde, heb ik 
de	afgelopen	vijf 	jaar	zeer	veel	profijt	gehad	van	je	begeleiding.	Rik,	wanneer	gaan	we	weer	fietsen	
in Vianden? Gerben-Rienk, als data manager kwam je naar de GGD en was ik onder de indruk van 
je systematische en rustige benadering van problemen. Daarnaast ontpopte je je als een collega met 
wie het zeer goed samenwerken was.  Succes met de 10 kilometer onder de 45 minuten. 

Zonder onderzoeksverpleegkundigen is er geen onderzoek: Laura, jouw klik en enthousiasme met 
patiënten	is	benijdenswaardig.	Marc,	Marjolein,	Jane,	Leonie,	Milo	(klagen	was	nog	nooit	zo	leuk)	en	
Sandra ontzettend bedankt voor de samenwerking.

Verder wil ik alle overige (oud-)collega’s van de GGD en het AMC bedanken die niet eerder genoemd 
zijn: Udi (de laatste viral loadjes wegen het zwaarst), Ineke, Titia, Lisanne, Richard, Xiomara, 
Cynthia, Sjoerd, Vincent, Christine, Janneke, Rosa, Sasja, Camiel, Nienke, Reinier, Freke, Jannie, 
Linda, Charlotte, Christiaan, Anneke de Vos, Karen, Nora, Robin, Thijs, Femke, Nicol, Marlies en 
Carmen.

Gruppo Debbie: Hilde, Dan (altijd perfect gekoeld bier op vrijdag, het ga je goed in Groningen), 
Ana, Ingrid, Thijs (ben nog nooit zo kapot gegaan tijdens het wielrennen), Joop, Sanne, Soeradj en 
Justin dank voor de leuke tijd in het WKZ. Maar ook kamergenoten Kees (a kroket a day keeps the 
doctor away), Floor en Susan, wat werd het rustig zonder jullie.

Familie en schoonfamilie, ik ben vereerd dat ik dit proefschrift met jullie mag delen. Of  werkstukje 
zoals ze dat in Friesland noemen. 
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Vrienden uit Groningen en Twente, inmiddels verspreid door het hele land. Eindelijk is er meer tijd 
voor gezelligheid. Te beginnen met de Zwarte Cross! 
Shirley	II,	het	vlaggenschip	van	Shinty,	dank	voor	de	afleiding	van	het	schrijven	van	dit	proefschrift.	
Op naar het volgende kampioenschap, klasse-behoud of  toch maar weer een weekje wintersport als 
sportief  hoogtepunt.

Niels en Wendy, mijn paranimfen: ik ben verheugd en vereerd dat jullie naast me willen staan op 
deze bijzondere dag. Niels, als broertjes waren we soms (vaak) als water-en-vuur. Nadat we in 
verschillende steden zijn gaan studeren werd onze band steeds hechter. Nu hockeyen we samen, 
drinken biertjes en proberen vaak uit eten te gaan, alhoewel dat bijna nooit lukt met het schrijven 
van	dit	proefschrift.	Vanaf 	4	juni	heb	ik	zeeën	van	tijd.	Lieve	Wendy,	samen	met	Laura	vormde	je	de	
kern van het drugscohortonderzoek. De afgelopen vier jaar kon ik altijd bij je terecht! Jouw out-of-
the-box-denken, betrokkenheid en enthousiasme gaf  een extra dimensie aan het onderzoek. 

Lieve pap en mam, ik ben blij te zien dat jullie allebei gelukkiger zijn dan ooit. Ik wil jullie bedanken 
voor jullie liefde, de onvoorwaardelijke steun en onuitputtelijke vertrouwen in mij. Lieve Laura, little 
G, ik ben trots op wie je bent. Onze band is de afgelopen jaren ontzettend hecht geworden. Dank 
voor je steun en gezelligheid! 

De laatste woorden gaan naar jou, lieve Margriet. Wat ben ik gelukkig met jou! Dank voor je steun 
en vooral begrip het laatste jaar. Met het afronden van dit proefschrift en vooral de komst van de 
kleine wordt dit een prachtzomer!
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