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Summary 
 
Anal HPV infection & disease: common and preventable, but hard to treat. 
 

This thesis reports research concerning anal human papillomavirus (HPV) infection 
and disease in key populations. In Chapter 1 an introduction is given about HPV, the 
epidemiology of HPV infection, HPV-related disease progression or regression and 
HPV-related cancer. Since this thesis concerns mainly anal HPV infection and disease, 
but also to a small extent cervical HPV infection, similarities and differences between 
these two anatomical locations are described in this introduction. 

Part 1: Anal HPV infection and HIV infection among men who have sex with men 
 

Part 1 focuses on anal HPV infection and HIV infection among men who have sex 
with men (MSM). In Chapter 2 we assessed differences in anal HPV16 and HPV18 viral 
load between HIV-negative and HIV-positive MSM and its association with persistence. 
We showed that despite the fact that HIV-positive MSM have a higher incidence and 
persistence of anal HPV16/18 infection, as well as higher seroprevalence compared to 
HIV-negative MSM, anal HPV16/18 viral load did not differ between these groups. We 
conclude that HPV viral load cannot explain higher HPV persistence rates among HIV-
positive MSM. However, in our study higher HPV viral loads were predictive of type-
specific anal HPV persistence, regardless of HIV status, and this may therefore be a 
marker for HPV-associated anal lesions.   
 

HIV-positive MSM are at highest risk for these HPV-associated anal lesions, anal 
HSIL. Much is known about HPV incidence and clearance among HIV-positive MSM, but 
less is known for HIV-negative MSM. In Chapter 3 we assessed transition rates and risk 
factors of transition between infected and uninfected among HIV-negative MSM over a 
follow-up period of 5 years. We used a multi-state Markov model to assess this 
transition rate and the risk factors of transition. We found the HPV16 had the highest 
incidence and the lowest clearance rates compared to other hrHPV types. This is 
consistent with HPV16 being implicated in the large majority of anal cancer cases. 
Furthermore, having had over 100 lifetime sex partners was significantly associated 
with incident anal hrHPV infection.  
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Detection of anal HSIL is important since anal HSIL can progress into anal 
carcinoma. Diagnosis of anal HSIL is challenging and therefore dependent on the skills 
of the anoscopist, which is reflected in the ability of the anoscopist to identify anal 
HSIL. In Chapter 4 we assessed parameters of the quality of care concerning diagnosing 
anal HSIL. We demonstrated the potential for using anoscopist-specific anal HSIL 
detection rates as a quality assurance metric for high-resolution anoscopy (HRA).  
 

Since HRA is costly and a cumbersome procedure for the patient, it would be 
beneficial to be able to make a distinction between HIV-positive MSM at risk of anal 
HSIL, and those not at risk for anal HSIL. In Chapter 5 we demonstrated that young 
HIV-positive MSM  and those with no or little time with viral suppression are 
statistically at highest risk for anal HSIL. However, we need to maintain the current 
advise that all HIV-positive MSM should be screened for anal HSIL based on the high 
prevalence among virally suppressed HIV-positive MSM.  

Since behavioral and HIV-related characteristics could not identify the HIV-positive 
MSM at highest risk for anal HSIL, we assessed virological and serological biomarkers 
as predictor of anal HSIL in this group in Chapter 6. We demonstrated that only hrHPV 
persistence is a strong determinant of type-specific anal HSIL. However, whether this 
association is not strong enough to be able to use hrHPV persistence as a prediction 
tool to select HIV-positive MSM at highest risk for anal HSIL for HRA is debatable based 
on the limited area under the curve.  
 
Part 2: HPV vaccination for boys or men 
 

Part 2 concerns the prevention of anal HPV infection and therefore disease among 
boys and men. Currently, only girls are vaccinated against HPV in the Netherlands, and 
uptake is low (53% in 2016) leading to limited herd immunity among heterosexual 
men. In Chapter 7 we showed that HPV vaccination intention among male clients of 
the Amsterdam STI clinic, both men who have sex with women (MSW) and MSM, is 
high. Variance in intention was mostly explained by socio-psychological factors and 
these determinants were largely similar in MSM and in MSW. Out-of-pocket payment 
had a strong negative effect on HPV vaccination intention. These results suggest that if 
HPV vaccination would be offered to men at STI clinics free of charge, uptake of HPV 
vaccination would be high. Subsequently, in Chapter 8 we assessed the current body of 

 
 

 

knowledge on the potential of HPV vaccination for boys or men in the prevention of all 
HPV-related cancers, including anal cancer. We conclude HPV vaccination in the 
national immunization program in the Netherlands should be considered also for boys. 
If this would not be done, HPV vaccination for men at for example STI clinics should be 
considered. 
 
Part 3: HPV infection and vaccination intention among female sex workers 
 

In part 3 a different key population at risk of both anal and cervical HPV-related 
disease was assessed, female sex workers (FSW). In Chapter 9 we showed that vaginal 
and anal hrHPV infection and hrHPV seropositivity are indeed very common among 
FSW in Amsterdam, the Netherlands, indicating them as a high risk group for HPV-
related diseases. We showed high concordance between vaginal and anal hrHPV 
infection, also in the absence of anal sex, suggesting that anal HPV may be the result of 
smear infections. Based on this high risk, the limited protective effect of antibodies 
induced by natural infection, and the proven safety and effectiveness of HPV 
vaccination in women aged up to 45 years, we conclude that HPV vaccination for FSW, 
preferably at the beginning of the sex work career, may be a useful protective method 
against hrHPV infection and its sequelae. Important for implementation of HPV 
vaccination is the acceptance of HPV vaccination among FSW. Therefore, we assessed 
HPV vaccination intention among FSW in Amsterdam in Chapter 10. In this chapter we 
demonstrated that also among FSW, HPV vaccination intention was high and most of 
the variance in HPV vaccination intention was explained by sociopsychological factors. 
Out-of-pocket payment had a significantly negative impact on their overall high 
intentions, but even at the current list-price of €350, HPV vaccination intention 
remained positive. 

 
In Chapter 11 an overview is given of the results of the studies in this thesis. 

Furthermore, the impact of these results on the current body of knowledge on anal 
HPV infection and disease is discussed, as well as potential future research.  
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Samenvatting 
 
Anale HPV-infectie & ziekte: komt veel voor en is te voorkomen, maar moeilijk te 
behandelen. 
 

HPV is een virus met kankerverwekkende potentie. Dit proefschrift gaat over 
verschillende aspecten die gerelateerd zijn aan anale humaan papillomavirusinfecties 
(HPV) en -ziekten in specifieke risicogroepen. We bestuderen nieuwe infecties (ook wel 
incidentie genoemd), bestaande infecties (ook wel prevalentie genoemd), het zelf 
opruimen van het virus (ook wel klaring genoemd), de aanwezigheid van HPV 
antistoffen in het bloed (ook wel seropositiviteit genoemd) en de hoeveelheid HPV 
virusdeeltjes in de anus nadat iemand geinfecteerd is (ook wel anale HPV virale lading 
genoemd). Ook bestuderen we de kwaliteit van screening, risicofactoren en 
voorspelling van het voorstadium van anuskanker. Dit wordt in de wetenschappelijke 
literatuur beschreven als “high grade squamous intraepithelial lesions” (HSIL). Verder 
gaat dit proefschrift over het voorkomen (de preventie) van anale HPV-infecties en 
daarmee de preventie van HPV-gerelateerde ziekten door middel van HPV-vaccinatie 
en de HPV-vaccinatie-intentie in verschillende risicogroepen.  

Hoofdstuk 1 is een introductie over HPV, de epidemiologie van HPV-infectie, HPV-
gerelateerde ziekteprogressie of -regressie en HPV-gerelateerde kanker. Omdat dit 
proefschrift voornamelijk over anale HPV-infectie en -ziekte gaat en voor een klein 
deel over HPV-infectie van de baarmoederhals, worden in de introductie 
overeenkomsten en verschillen tussen HPV-infectie en -ziekte op deze twee 
anatomische locaties beschreven. 

Deel 1: Anale HPV-infectie en hiv infectie onder mannen die seks hebben met 
mannen  

 
In deel 1 van dit proefschrift kijken we naar anale HPV-infecties en hiv infectie 

onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Er is bekend dat MSM een 
verhoogd risico op anale HPV-infecties hebben op basis van regelmatige anale 
blootstelling aan het virus via seksueel contact. Ook is bekend dat hiv-positieve MSM 
een hoger risico hebben op anale HPV-infectie dan hiv-negatieve MSM. Zo weten we 
dat hiv-positieve MSM vaker een nieuwe HPV-infectie hebben (incidentie), deze 
infectie vaak langere tijd blijft zitten (persistentie), moeilijker opgeruimd wordt door 
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het eigen lichaam (klaring) en zij vaker HPV antistoffen in hun bloed hebben (HPV 
seropositiviteit) dan hiv-negatieve MSM. Om dit verschil te proberen te verklaren 
keken we in Hoofdstuk 2 naar verschillen in de hoeveelheid virusdeeltjes in de anus 
(virale lading) bij een anale HPV type 16 en een anale HPV type 18 infectie tussen hiv-
negatieve en hiv-positieve MSM. Daarnaast bekeken we of het aantal virusdeeltjes in 
de anus een relatie heeft met een infectie die langer blijft zitten (persistentie). We 
laten zien dat, ondanks het feit dat de ziektelast bij hiv-positieve MSM hoger is dan bij 
hiv-negatieve MSM, de anale HPV16/18 virale lading niet verschilt tussen deze twee 
groepen. Hieruit concluderen we dat de hoeveelheid HPV virusdeeltjes in de anus het 
verschil in ziektelast tussen deze twee groepen niet kan verklaren. Echter, een hogere 
hoeveelheid HPV virusdeeltjes in de anus bleek wel voorspellend voor type-specifieke 
anale blijvende HPV-infectie (persistentie) in zowel hiv-positieve als hiv-negatieve 
MSM. Dit betekent dat als iemand een hoger aantal HPV-virusdeeltjes in de anus heeft 
van HPV type 16, hij een grotere kans heeft op een blijvende infectie van HPV16. Dit 
zou mogelijk een signaal kunnen zijn voor de aanwezigheid van het voorstadium 
anuskanker, omdat hiervoor een blijvende infectie nodig is.  
 

Doordat hiv-positieve MSM het grootste risico hebben op anuskanker wordt deze 
groep vaak bestudeerd. Veel minder is bekend over het risico op een nieuwe HPV 
infectie (incidentie) en het opruimen van deze nieuwe HPV infecties (klaring) onder 
hiv-negatieve MSM. In Hoofdstuk 3 laten we daarom zien wat de kans is op nieuwe 
HPV infecties en klaring van nieuwe HPV infecties onder hiv-negatieve MSM over een 
periode van 5 jaar. We laten zien dat het risico op het oplopen van een HPV type 16 
infectie in deze groep hoger is dan bij de andere HPV types, maar ook dat klaren van 
HPV type 16 langer duurt dan bij ander HPV types. Daarnaast laten we in deze studie 
een andere statistische techniek dan de algemeen gebruikte techniek zien om het 
risico op nieuwe infectie en klaring van deze infecties te meten. Het unieke aan deze 
techniek is dat deze techniek er rekening mee houdt dat iemand na een nieuwe HPV 
type 16 infectie en klaring van die infectie weer opnieuwe vatbaar is voor een nieuwe 
HPV type 16 infectie. De algemeen gebruikte techniek kan geen rekening houden met 
dit weer opnieuw vatbaar zijn voor infectie met hetzelfde  HPV type als iemand al 
gehad heeft. 
 

 
 

 

Zoals aangegeven, hiv-positieve MSM hebben een verhoogd risico op het 
voorstadium anuskanker (HSIL). Vanwege dit hogere risico op anale HSIL wordt in een 
aantal ziekenhuizen in Nederland door middel van hoog-resolutie anoscopie (HRA) 
screening aangeboden om dit op te sporen. Het vinden van anale HSIL is belangrijk 
omdat behandeling de ontwikkeling tot anale kanker mogelijk kan voorkomen. 
Screening voor anale HSIL is echter moeilijk en sterk afhankelijk van de vaardigheid van 
de anoscopist. In Hoofdstuk 4 keken we naar mogelijkheden om de kwaliteit van de 
zorg rondom anale HSIL-screening te meten. We laten zien dat het anale HSIL 
vindpercentage van individuele anoscopisten (anoscopist-specifieke anal HSIL 
detectieratio’s) gebruikt kan worden als kwaliteitsmaat bij screening. 
 

Aangezien HRA kostbaar is en belastend is voor de patiënt, zou het zinvol zijn om 
personen met een hoog risico op anale HSIL te kunnen onderscheiden van patiënten 
met een laag risico. In Hoofdstuk 5 laten we zien dat jongere hiv-positieve MSM en 
hiv-positieve MSM bij wie het hiv-virus niet onderdrukt is, statistisch een hogere kans 
hebben op anale HSIL. Desalniettemin is het advies om vooralsnog alle hiv-positieve 
MSM te screenen door middel van HRA, omdat anale HSIL ook veel voor komt onder 
hiv-positieve MSM waarbij het virus al langere tijd onderdrukt is. Aangezien gedrags- 
en hiv-gerelateerde factoren dus geen mogelijkheid geven om een correct onderscheid 
te maken tussen hiv-positieve MSM met een hoog en met een laag risico op anale HSIL 
keken we in Hoofdstuk 6 naar de mogelijkheid om virologische of serologische 
biomarkers te gebruiken om dit onderscheid te maken. We laten zien dat deze 
biomarkers op patiëntniveau geen goede voorspellers zijn voor anale HSIL en dus niet 
bruikbaar zijn in de kliniek om dit onderscheid te maken. Wel vinden we dat sommige 
van deze biomarkers voorspellend zijn voor type-specifieke anale HSIL. Zo is de kans bij 
een blijvende anale infectie met HPV16 op anale HSIL veroorzaakt door HPV16 
nadrukkelijk verhoogd. Deze bevinding draagt bij aan de kennis van het natuurlijke 
verloop van progressie van een anale HPV-infectie naar anale HSIL. 

Deel 2: HPV vaccinatie voor jongens of mannen 
 
In deel 2 wordt de preventie van een anale HPV-infectie en daarmee ook de 

preventie van anale HPV-gerelateerde ziekte onder jongens en mannen besproken. Op 
dit moment (februari 2018) worden in Nederland alleen meisjes gevaccineerd tegen 
HPV. Het percentage gevaccineerde meisjes is relatief laag (53% in 2016). Als het 
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Deel 2: HPV vaccinatie voor jongens of mannen 
 
In deel 2 wordt de preventie van een anale HPV-infectie en daarmee ook de 

preventie van anale HPV-gerelateerde ziekte onder jongens en mannen besproken. Op 
dit moment (februari 2018) worden in Nederland alleen meisjes gevaccineerd tegen 
HPV. Het percentage gevaccineerde meisjes is relatief laag (53% in 2016). Als het 



278

Samenvatting
 
 

 

merendeel van de meisjes gevaccineerd zou zijn, zouden zij, doordat ze zelf geen HPV-
infectie kunnen krijgen, ook geen HPV-infectie over kunnen brengen op hun seks 
partners. Doordat het HPV vaccinatie percentage laag is, is er een beperkte 
groepsimmuniteit onder mannen die seks hebben met vrouwen (MSV). Een alternatief 
om deze MSV te beschermen tegen HPV-infectie zou zijn om hen tegen HPV te 
vaccineren. In Hoofdstuk 7 laten we zien dat de HPV-vaccinatie-intentie (dat is of 
iemand gevaccineerd zou willen worden) onder mannelijke cliënten van de polikliniek 
voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) in Amsterdam, voor zowel MSV als 
MSM, hoog is. HPV vaccinatie intentie wordt voornamelijk verklaard door 
sociaalpsychologische factoren. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de 
houding die iemand heeft richting HPV-vaccinatie, of verwachte spijt als iemand zich 
niet zou laten vaccineren. Deze factoren zijn grotendeels gelijk tussen MSV en MSM. 
Wanneer men zelf moet betalen voor HPV vaccinatie heeft dit een sterk negatief effect 
op de HPV-vaccinatie-intentie. Dit suggereert dat als HPV-vaccinatie aangeboden 
wordt aan mannen op de SOA-polikliniek en zij hier niet zelf voor hoeven te betalen, 
het percentage dat zich laat vaccineren hoog zou zijn. Daarop aansluitend beschrijven 
we in Hoofdstuk 8 de stand van zaken rondom HPV-vaccinatie voor jongens en 
mannen ter voorkoming van HPV-gerelateerde kanker, inclusief anale kanker. Hieruit 
concluderen we dat op basis van de huidige kennis HPV-vaccinatie voor jongens, of 
voor specifieke groepen mannen zoals MSM, overwogen zou kunnen worden. 

Deel 3: HPV-infectie en HPV vaccinatie onder vrouwelijke sekswerkers 
 
Deel 3 van dit proefschrift gaat over vrouwelijke sekswerkers, een andere 

risicogroep met een hoog risico op HPV-gerelateerde ziekten aan zowel de anus als aan 
de baarmoederhals. In Hoofdstuk 9 laten we zien dat vaginale en anale hoog-risico 
HPV-infecties (infectie met een HPV type dat kankerverwekkend is) en hoog-risico 
HPV-seropositiviteit inderdaad heel veel voorkomen bij vrouwelijke sekswerkers. De 
grote overeenkomst tussen de hoog-risico HPV-types gevonden in de vagina en in de 
anus bij dezelfde vrouw, terwijl er geen anaal seksueel contact wordt gemeld, lijkt te 
duiden op “sleep-infecties”. Dit betekent dat een vrouw zonder anaal seksueel contact 
toch een anale HPV-infectie kan krijgen door bijvoorbeeld de manier van afvegen na 
toiletbezoek waarbij de infectie van de vagina naar de anus overgebracht kan worden 
of door het inbrengen van vingers in de anus. Gezien het hoge risico op infectie, het 
beperkte beschermende effect van antistoffen na natuurlijke infectie en de bewezen 

 
 

 

veiligheid en effectiviteit van HPV-vaccinatie bij vrouwen tot 45 jaar, concluderen we 
dat HPV-vaccinatie van vrouwelijke sekswerkers aan te raden zou zijn. Dit zou vooral 
effectief zijn aan het begin van de sekswerk-carrière ter bescherming van HPV-infectie 
en daaraan gerelateerde ziekten. Belangrijk voor het invoeren van HPV-vaccinatie 
onder vrouwelijke sekswerkers is de acceptatie van HPV-vaccinatie in deze groep. 
Daarom keken we in Hoofdstuk 10 naar de HPV-vaccinatie-intentie onder vrouwelijke 
sekswerkers in Amsterdam. In dit hoofdstuk laten we zien dat ook onder vrouwelijke 
sekswerkers de HPV-vaccinatie-intentie hoog is. De verschillen in HPV-vaccinatie-
intentie worden verklaard door sociaalpsychologische factoren. Het zelf moeten 
betalen van de HPV-vaccinatie heeft een negatief effect op deze intentie, maar zelfs 
met de huidige prijs van €350 is de HPV-vaccinatie-intentie onder vrouwelijke 
sekswerkers positief. 
 

Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de resultaten van de studies in dit 
proefschrift. Daarnaast wordt zowel de impact van deze resultaten op de huidige 
kennis rondom anale HPV-infecties en -ziekten, als de mogelijkheden voor toekomstig 
onderzoek besproken. Hoewel de kennis rondom anale HPV-infecties en -ziekten, 
mede dankzij dit proefschrift, voortdurend groeit, blijven belangrijke vragen nog 
onbeantwoord. Voorbeelden hiervan zijn: Wat zijn de voorwaarden om een anale HPV-
infectie over te dragen? Wanneer ben je vatbaar voor een anale HPV-infectie? Ook 
factoren gerelateerd aan de regressie van anale HSIL naar normaal epitheel en de 
progressie van anale HSIL naar anale kanker blijven onduidelijk. Elk stadium van een 
anale HPV-infectie tot anale kanker kan apart bestudeerd worden en het voorkomen 
van infectie en screening kan in veel van deze stadia plaatsvinden. Echter, gender-
neutrale HPV-vaccinatie lijkt de beste strategie te zijn om in de toekomst HPV-
gerelateerde ziekten bij zowel mannen als vrouwen te voorkomen. Hiervoor is het 
echter wel essentieel dat het totale percentage gevaccineerden hoger wordt dan de 
huidige 53% bij de meisjes in Nederland.  
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Dankwoord 
 
Dit proefschrift is mede tot stand gekomen dankzij het werk en de steun van velen. 
Alle mensen die mij -elk op hun eigen manier- geholpen hebben, wil ik heel graag 
bedanken. Ik heb mijn promotietraject als een hele leuke en leerzame tijd ervaren.  
Dat komt voornamelijk door jullie. 
  
Mijn copromotor, Maarten Schim van der Loeff, jij was er altijd. Voor mijn gevoel 
hebben we de studies in dit proefschrift altijd samen gedaan, het was ons project. Als 
enige promovendus die aan HPV werkte, voelde werk soms eenzaam. Doordat jij altijd 
precies wist waar ik mee bezig was, wat misschien ook logisch is als je elke letter die ik 
typte controleerde, voelde promoveren minder eenzaam. Daarnaast heb ik veel 
geleerd van jouw precisie en jouw eigen manier van werken. Wel gaf je me  de vrijheid 
om daar, als ik dat wilde, een beetje tegen in te gaan. Dat resulteerde in leuke 
discussies. Verder kon ik altijd binnen lopen om te overleggen, stoom af te blazen als 
iets me niet zinde of ik ergens ontzettend chagrijnig over was en dat even kwijt moest. 
Dank je wel voor al je hulp, steun en de mogelijkheid om dit ontzettend leuke 
promotietraject samen met jou te doen. Volgens mij waren wij een perfect supervisor-
PhD studentteam. 
  
Henry en Jan, mijn promotoren. Ik zag jullie niet vaak, maar als ik jullie zag hadden 
jullie altijd heel nuttige vragen en opmerkingen. Hierdoor had ik na die afspraken altijd 
weer nieuwe inspiratie om de studies nog net een beetje beter te maken. Henry, 
bedankt voor al jouw positiviteit en optimisme waardoor je vaak mogelijkheden zag 
waar ik niet aan gedacht had. Jan, bedankt voor je altijd kritische houding waar ik 
ontzettend veel van geleerd heb. Het meest wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen 
dat jullie altijd in mij hebben gehad, dat vond ik heel fijn. 
  
Beste leden van mijn promotiecommissie, dank jullie wel dat jullie mijn proefschrift 
hebben willen beoordelen en zitting hebben willen nemen in mijn promotiecommissie. 
  
Lieve Stan, jij vindt dat je geen rol hebt gespeeld in mijn promotie en voelt je vereerd 
dat je in mijn dankwoord staat, maar voor mij was jij de meest onmisbare persoon die 
ik bedenken kan. Zonder jou was me dit niet zomaar gelukt, want als ik al stress had 
raakte ik dat door jou zo weer kwijt. Bij jou kom ik letterlijk en figuurlijk thuis, kan ik de 
dag achter me laten of even van me af praten. Bij jou ontspan ik en voel ik me gelukkig. 
Met jou kan ik lachen, huilen (ook al ben ik daar niet zo goed in), discussiëren en 
zwijgen. Samen kunnen wij de wereld aan. 
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dat je in mijn dankwoord staat, maar voor mij was jij de meest onmisbare persoon die 
ik bedenken kan. Zonder jou was me dit niet zomaar gelukt, want als ik al stress had 
raakte ik dat door jou zo weer kwijt. Bij jou kom ik letterlijk en figuurlijk thuis, kan ik de 
dag achter me laten of even van me af praten. Bij jou ontspan ik en voel ik me gelukkig. 
Met jou kan ik lachen, huilen (ook al ben ik daar niet zo goed in), discussiëren en 
zwijgen. Samen kunnen wij de wereld aan. 
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Lieve zusjes, jullie zijn altijd al super belangrijk geweest voor mij, ook tijdens mijn 
promotie. Als ik naar het werk of naar huis fietste belde ik met jullie. Met dank aan 
jullie gekwetter was ik de dag zomaar vergeten, ook als het intens was geweest. Als ik 
even mijn hart wilde luchten wist ik zeker dat jullie luisterden. Jantien, jij bent mijn 
paranimf en het voelt fijn dat jij deze dag naast mij zult staan. Bettina, jij hebt de 
allermooiste kaft gemaakt die ik me wensen kan. Als ik naar het boekje kijk, voelt het 
als ons boekje, veel letters van mij, maar stijl en karakter van jou voor mij. Dank jullie 
wel dat jullie er altijd zijn, jullie zijn de besten. 
  
Lieve Karin, precies tien jaar geleden kenden we elkaar niet en begonnen we samen 
aan een bestuursjaar, nu ben jij mijn paranimf! Je bent altijd geïnteresseerd in wat ik 
doe, luistert naar me en durft mij een spiegel voor te houden, maar bovenal hebben 
we het altijd gezellig. Ik kan altijd mezelf zijn bij jou. Ik ben heel erg blij dat jij deze dag 
naast mij staat. Dank je wel dat je er altijd bent. 
  
Dit proefschrift was natuurlijk ook nooit tot stand gekomen zonder mijn ouders. 
Mama, jij bent er altijd en luistert altijd. Jij gelooft in mij en laat mij in mezelf geloven, 
iets dat onmisbaar was in dit traject. Papa, jij hebt me geleerd me altijd voor 100% in 
te zetten als ik ergens aan begin, het resultaat heb je nu in je handen. 
  
Ook mijn schoonfamilie, Jack, Mariëtte, Iris en Gijs wil ik bedanken voor alle interesse 
in wat ik deed, de steun en de gezelligheid. Jack, speciaal bedankt voor de heerlijke 
ontspannen weekenden op de boerderij, met z’n allen ons druk maken over het te 
hakken hout en wie er trekker mag rijden. Ook bedankt dat jij deze bijzondere dag 
voor mij in beeld wilt brengen. 
  
Ik voel me rijk omdat ik veel lieve vrienden heb die ik hier graag wil noemen, gewoon 
omdat jullie belangrijk voor me zijn. Eef, Diede, Marieke, Merel, Evita, Marlot en 
Willeke bedankt voor alle gezellige theetjes, lunches en dinertjes. Bij jullie kan ik 
uitbundig vrolijk zijn, maar ook mijn zorgen delen. Ik ben blij dat jullie mijn vriendinnen 
zijn. 
Mijn spelletjesgroep, Karin, Emma, Leonie, Lars, Rutger, Michel, Rian, bedankt voor al 
jullie gezelligheid, fanatieke spelletjes, alle gekkigheid, al jullie steun als het niet zo 
goed gaat en aanmoediging wanneer het goed gaat. 
Marlijn, Babette en Marjonneke, de Global Health biatches, allemaal tegelijk aan een 
promotietraject of ambitieuze carrière begonnen, maar gelukkig vinden we toch altijd 
genoeg momenten om met z’n allen high-tea’s, etentjes of feestjes te vieren. Proost! 
  
Thijs, samen hebben we een aantal super mooie projecten gedaan. Jij maakte mij 
klinisch wijs in de “anuskunde”, terwijl ik jou een “cijfer-Sherlock” maakte. Met 

 
 

 

ontelbaar veel flauwe woordgrappen waar jij vaak iets poëtisch van maakte, vond ik 
onze samenwerking echt heel leuk en nog nuttig ook. Dank je wel. 
  
Mijn promotie was niet compleet geweest zonder alle leuke collega’s van de GGD. 
Sasha, ik vond ons echt een top HPV-team. Helaas hebben we dit traject niet samen af 
kunnen maken, maar ik vond het leuk om jou als roomie te hebben en samen te 
werken. Michelle, wat heb jij naar een hoop gezucht van mij moeten luisteren en vaak 
naast me moeten staan omdat ik hardop moest praten over een commando waar ik 
niet uit kwam. Gelukkig was het vooral leuk samen op een kamer. Ik vond het dan ook 
echt gezellig met jou. Eline, eerst mijn stagiaire, nu mijn collega. Ik vond het fantastisch 
samen te werken, wat ook nog eens extreem soepel ging, wat lijken wij op elkaar… 
(broodje hete kip?!). Nienke, jij was altijd scherp en zo ontzettend slim. Ik heb 
ontzettend veel van je geleerd en ook nog een super leuke tijd met z’n drieën in 
Lissabon gehad, dank je wel voor de leuke samenwerking. Carolien en Jannie, dank 
jullie wel voor alle leuke thee-momenten! Ook alle andere leuke collega’s bedankt 
voor de leuke tijd: Bas (even bijkletsen?), Dani (gezellige roomie), Anders en Liza 
(number-nerds!), Maria P. (open jij de prosecco even?), Janneke, Amy, Myrthe, 
Maartje, Astrid, Ward, Martijn, Nora, Will, Tamara, Roel, Elske, Suus, Udi, Maria O., 
Titia, Freke, Vivan, Wendy, Laura, Marc, Ward, Arjan, Yvonne, Leeann, Samantha, Ai-
Hsiang, Sylvia N., Charlotte, Sylvia B. 
  
De sekswerkers-studies die ik gedaan heb vond ik ontzettend leuk en een hele eer. Ik 
heb genoten van de samenwerking met alle mensen van P&G292. Dank jullie wel voor 
alle gezellige poli- en outreachavonden, Marianne, Annelies, Jane, Marjo, Jet en Sjaak. 
  
Ik heb veel hulp gehad bij de studies in dit proefschrift van stagiaires. Michiel, bedankt 
voor jouw review, waar ik bij het schrijven van dit proefschrift nog geregeld naar 
gekeken heb voor inspiratie. Manon, dank je wel voor al je inzet voor de H2M2 studie. 
Ik vind het een eer dat terwijl jij groeide in de wetenschap ik mee mocht groeien als 
begeleider. Laura, jij hebt met heel veel energie de opzet van de HPV bij sekswerkers 
studie opgepakt, zonder jou was dat nooit zo soepel gegaan, dank je wel. Niki, met 
sekswerkers werken vond je fantastisch, statistiek wat minder. Toch heb je nooit 
opgegeven en vond je zelfs statistieken aan het einde leuk. We hebben een prachtig 
paper geschreven, dank je wel voor al je hulp. Renee en Lennert, ik vond de 
samenwerking heel gezellig, dank je wel voor de leuke tijd. 
  
Conferenties waren nooit mijn hobby, maar toch zijn er een aantal van jullie die dit 
voor mij stukken leuker maakten. Bedankt voor alle leuke etentjes en het gezamenlijk 
“praatjes-beoordelen”, Thijs, Karien, Olivier, Hans-Erik, Pascal, Petra, Robine, Tessa, 
Hella, Fiona, Annemiek, Ronald, Hans, Suzette, Steffie, Erik en Esmée. 
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Achter mijn grootste studie, de H2M2 studie, zat een grote stuurgroep die ontzettend 
goed heeft meegedacht over de opzet, uitvoer, resultaten en interpretatie daarvan. Ik 
ben jullie allen heel dankbaar voor jullie hulp en super nuttige input. Het was een eer 
om met zulke knappe koppen te mogen werken. Dank jullie wel, Jan, Henry, Maarten, 
Thijs, Chris, Peter, Audrey, Wilma, Arne, Annemiek en Wim. 
  
Als laatste wil ik nog heel graag de deelnemers en deelneemsters van al mijn studies 
bedanken. Zonder hen was er geen data en was er ook geen proefschrift. 
 
                                                           

 




