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Dankwoord

Tot slot van dit proefschrift zou ik een ieder die zich heeft ingezet voor mijn 
promotie willen bedanken. Een aantal mensen in het bijzonder. 

Allereerst wil ik mijn twee promotoren, prof.dr. Suzanne Geerlings en prof.dr. 
Jan Prins, en mijn copromotor prof.dr. Marlies Hulscher, bedanken. Al tijdens 
mijn wetenschappelijke stage kwam ik erachter dat begeleiding heel belangrijk 
is als je net start met onderzoek. Ik ben ontzettend blij dat ik jullie om mij heen 
heb gehad! Ik had ruimte genoeg om mijn eigen ding te doen, maar jullie waren 
altijd dichtbij zodat problemen ook weer snel opgelost werden. De bijeenkom-
sten in Utrecht met z’n vieren staan in mijn geheugen gegrift. Wat werden daar 
vaak heftige discussies gevoerd, alle drie weer een totaal andere kijk op kwaliteit 
en antibiotica, echter de beste ideeën zijn daar ontstaan. Het is erg leerzaam 
geweest. Ik had het niet beter kunnen treffen!

Lieve Suzanne, wat ontzettend leuk dat ik jouw eerste promovenda ben!!! Ik 
ben heel blij dat jij mijn directe begeleider bent geweest; jij maakte altijd tijd, 
beantwoordde e-mails bij nacht en ontij en was altijd geïnteresseerd, in mijn 
werk maar ook privé. Jouw enthousiasme, efficiëntie en oplossingsgerichtheid 
zijn bijzonder en maakten dat we voor elk probleem snel een praktische oploss-
ing vonden. Onze mooie fietstochtje samen met Floor over de Golden Gate 
Bridge zal ik niet vergeten!

Lieve Jan, dank je wel voor je betrokkenheid, vertrouwen en positiviteit. Jouw 
oog voor detail en je kritische blik op mijn data en het schrijven van de stukken 
zijn bijzonder, en hebben de inhoud van dit boekje verbeterd. Ik heb genoten 
van je droge humor, je opbeurende oneliners als je weer eventjes je hoofd om 
de hoek van de deur stak en natuurlijk van de vele pepermuntjes! 

Lieve Marlies, ik ken niemand die met zoveel passie en overtuiging kan praten 
over kwaliteit van zorg en kwaliteitsindicatoren. Dit was precies wat ik nodig 
had toen ik begon met dit project, en zoveel artsen en infectiepreventie deskun-
dige moest overtuigen van het belang van dit onderzoek. Jouw visie en kritische 
noot waren essentieel voor het opzetten en uitvoeren van dit project. 

De overige leden van mijn commissie, prof.dr. L.P.H.J. Aarts, prof.dr. M.A. 
Boermeester, Dr. J.C.C. Braspenning, prof.dr. M.D. de Jong, prof.dr. B.J. Kull-
berg en prof.dr. R.A.A. Mathôt. Hartelijk dank voor het kritisch beoordelen 
van mijn proefschrift en voor de bereidwilligheid zitting te nemen in mijn pro-
motiecommissie. 

Daarnaast ben ik heel veel dank verschuldigd aan alle 22 deelnemende zieken-
huizen van de RIANT-studie, in het bijzonder de contactpersonen van de af-
delingen Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiene & Infectiepreventie! 
In elk ziekenhuis waren er een aantal mensen die enthousiast waren over dit 
project en mij geholpen hebben de rest van de afdeling en ziekenhuis te moti-
veren om mee te doen. Dankzij jullie onvermoeibare inzet; het helpen zoeken 
van statussen, het creëren van werkplekken, en het regelen van pas en toegang, 
is het gelukt om bijna 1900 patiënten te includeren in de studie. Voor een over-
zicht van de participerende ziekenhuizen verwijs ik naar de in dit proefschrift 
opgenomen ‘lijst van deelnemende centra’. 

PREZIES (PREventie van ZIEkenshuisinfecties door Surveillance), onderdeel 
van het RIVM, heeft door zijn halfjaarlijkse prevalentie metingen een belan-
grijke bijdrage geleverd aan het selecteren en includeren van patiënten voor de 
RIANT-studie. In het bijzonder wil ik Jan Wille nog bedanken voor zijn inzet. 

Graag bedank ik ook mijn mede-auteurs voor hun bijdragen aan de studies uit 
mijn proefschrift. Beste Reinier (drs. R.P. Akkermans), het was heel fijn dat jij, 
als statisticus die ook begrijpt wat kwaliteitsindicatoren zijn, wilde meedenken 
over dit project. Heel erg bedankt voor de vele adviezen, uitleg en geduld als 
ik weer even tussendoor belde met een ‘kleine’ vraag! Lieve Emelie (drs E.C. 
Schuts), het begon als een wetenschappelijke stage maar al snel werd duidelijk 
dat jij veel meer in je mars hebt. Dank voor je inzet en immer positieve houding, 
ik ben blij dat het heeft geleid tot een mooie publicatie. 

Gelukkig heb ik niet alle 1890 patiënten zelf geïncludeerd en werd ik geholpen 
door Evelien en Jose. Ik ben jullie heel erg dankbaar voor de vele stapel status-
sen waar jullie je doorheen geploegd hebben! 
Kwaliteitsdenken is een vak apart. Het was daarom zeer leerzaam om deel te 
mogen nemen aan de Kennisgroep Transparantie bijeenkomsten bij IQ Health-
care, onder leiding van Arna van Doorn en Dr. J.C.C. Braspenning.
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Ik wil mijn collegae van de afdeling Anesthesiologie uit het LUMC en het Alri-
jne Ziekenhuis bedanken voor de tijd die ik heb gekregen om mijn promotie af 
te ronden, in het bijzonder prof.dr. L.P.H.J. Aarts en dr. J. Vuijk uit het LUMC, 
en dr. G.M. Woerlee en dr. C.A.M. van Tulder uit het Alrijne ziekenhuis. Daar-
naast wil ik mijn ‘knappe koppen’ uit het LUMC bedanken voor hun steun en 
interesse! Margot, Eva, Karlien, Linda, Marieke, Rineke, Astrid, Daniel en Vin-
cent, super veel zin in onze trip naar NYC!! 

Je kunt niet promoveren zonder gezellige en lieve collega’s om je heen. Marlous, 
Caatje-1, Niekie, Hanneke, Emelie, Frederike, Thijs, Marlot, Karien, Thomas 
en Olivier, wat ben ik blij dat jullie (de een langer als de ander) mij gezelschap 
hebben gehouden op F4! Het is zo fijn om frustraties en tegenslagen te del-
en, maar ook mijlpalen en publicaties te vieren met mensen die door dezelf-
de fase gaan als ik! Lieve Caatje-1, jouw energie is aanstekelijk! Jammer dat ik 
niet meer op de JP Heije woon en hierdoor onze zondagochtend koffie mis-
loop.. Lieve Niek, je bent niet meer mijn collega maar gelukkig nog steeds mijn 
vriendinnetje. Ik ben zo blij dat jij er was toen ik begon, wij kunnen zo hard 
lachen samen en jij begrijpt mij zo goed. Dank je wel dat jij mijn paranimf wilt 
zijn!! Lieve Paulien, dank voor de gezellige pauzes met lekkere koffie op Plein 
G, Coffee Plaza of Coffee Company. Lieve Lonneke, dank voor de gave feestjes 
en gezellige lunches!

Dit dankwoord is niet compleet zonder dat ik al mijn lieve vrienden en (schoon)
familie bedank voor hun steun en interesse de afgelopen jaren! Lieve An, Jas, 
Fleur, Martini, Marleen en Kim, ik ben heel blij dat jullie na 18 jaar nog steeds 
zulke goede vriendinnetjes van mij zijn en dat wij elkaar nog vaak zien!! Lieve 
Anna, wat hebben wij een aantal super mooie vakanties gehad samen! Ik denk 
er nog vaak aan terug. Lieve Tessa en Karin, wij hebben veel bijzondere dingen 
samen meegemaakt, ik zal onze avonturen in Tanzania nooit vergeten! Jammer 
dat wij nu een stuk verder bij elkaar uit de buurt wonen. Lieve Linnie en Han, 
jullie waren gelukkig mijn roomies gedurende m’n studententijd. Wat hebben 
wij het super gezellig gehad, en ik ben heel blij dat wij elkaar nog steeds zien. 
Dimitri, super bedankt voor het ontwerpen van de cover van m’n boekje. Lieve 
Jolle, ik hoop dat na deze promotie ik meer tijd heb om met jou in Haarlem te 
borrelen. Lieve Mink, super leuk dat wij nu dezelfde opleiding doen, ik hoop 
dat je over n paar jaar ook naar Haarlem komt! Lieve Susan, de laatste bbq bij 

jou was zeer geslaagd. Lieve Daan, jij stond naast mij toen ik besloot te gaan 
promoveren, dank je wel dat je mij altijd hebt gesteund. 

Lieve papa, ik ben trots op jou, als vader en als mens, en wil je bedanken voor 
alles wat je mij in mijn leven hebt meegeven. Lieve mama, bedankt voor je on-
voorwaardelijke liefde en vertrouwen in mij. Ik ben zo dankbaar dat ik altijd bij 
jullie terecht kan! Dit boekje is voor jullie. 
Lieve Pieter en Pim, je familie kies je niet uit, maar jullie had ik zeker uitge-
kozen! Wat een geluk om twee van die lieve broertjes te hebben, waar ik altijd 
zo mee kan lachen! Pim, ik ben heel blij dat jij m’n paranimf wilt zijn. Lieve Juul, 
Peet, Casper, Gerda en Ben, wat gezellig dat jullie nu ook bij onze familie horen. 
Lieve oma, wat zou het bijzonder zijn als u er 22 januari bij kunt zijn! 

Lieve Thijs, ik eindig dit dankwoord met jou, want wat ben ik blij en dankbaar 
dat ik jou ben tegengekomen! Zeker de helft van dit boekje heb ik geschreven 
met mijn hoofd in de wolken.. dus als er typefouten in staan weet je alvast wie 
ik de schuld geef ;-) Ik heb zoveel zin in al onze toekomstplannen samen en heb 
je meer dan lief. 

Caroline


