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DANKWOORD 

Het is geen geringe opgave om als laatste onderdeel van je proefschrift dat deel te schrij
ven dat, tenminste door je collega's, het eerste wordt gelezen en het meest becommen
tarieerd. Toch wil ik een aantal mensen graag persoonlijk bedanken, beseffende dat mijn 
geheugen niet feilloos is. 

Allereerst wil ik mijn promotor Roel Coutinho bedanken; eindelijk heb je me toch 
zover dat ik nu echt niet meer om mijn promotie heen kan. Je kennis op het gebied van 
de infectieziekte-epidemiologie is indrukwekkend. Naast je betrokkenheid bij iedere on
derzoeker, zijn je inspiratie en enthousiasme onuitputtelijk, en vormen deze de basis van 
de prettige werksfeer op onze onderzoeksafdeling. 

Anneke van den Hoek, co-promotor; al snel na mijn aanstelling als epidemioloog ter 
ondersteuning van anderen, gaf je mij, na enige omzwervingen in de SOA-epidemiologie, 
de mogelijkheid om de Europese Seroconverter Studie onder druggebruikers te verwe
zenlijken. Je betrokkenheid en het vertrouwen dat je in me stelde, zijn zeer belangrijk 
geweest voor het voltooien van dit promotieonderzoek. 

De hooggeleerde heren Bouter, Goudsmit, Lange, Miedema, Tijssen en de weledel
zeergeleerde vrouwe Meyer dank ik voor hun bereidheid om zitting te nemen in de 
beoordelingscommissie van mijn proefschrift. 

I am grateful to my foreign collaborators, particularly Roy Robertson, Ray Brettle, 
Alison Richardson, Jim McMenamin, David Goldberg, Caroline Sabin, Christine Lee, 
Nicolas Carré, Faroudy Boufassa, Laurence Meyer, Robert Zangerle, Barbara Broers, 
Helen McArdle, Veronique Schiffer, Bernard Hirschel and Ildefonso Hernandez Aguado 
for the invaluable help, their enthusiasm and generous hospitality during my site visits. 

Nu ik kamer 106 met uitzicht op 'mooi Amsterdam' heb verruild voor de overkant, 
moet ik bekennen dat ik bij tijd en wijle, naast het uitzicht, het 'kameraadjesgevoel' met 
Ingrid, Miranda en later Birgit vreselijk mis. 

Joke, Ans, Karen, Figen, Gerben-Rienk, Anneke_K, Liselotte, Maud, Birgit, Eline, 
Miranda, Ewald, Maja, Elisabetta, Udi, Merel, John, Ronald, Nicole, Esther, Ineke, Nel, 
Dieuwke, Arnaud, Willy, Ingrid_K, Maria_0, Wim, ex-collega's, overige collega's van 
binnen en buiten de GGGD, en last but not least Leny (duizend maal dank voor je 
bijdrage; wat zouden promovendi nu moeten beginnen zonder jouw organisatietalent!) 
dank ik voor hun inzet voor de cohort studies en aanverwante projecten, de prettige 
samenwerking en afleiding (de laatste tijd vooral in de vorm van lachsalvo's op de gang 
van de eerste verdieping). 

Ook wil ik mijn dank betuigen aan de deelnemers van de cohort studies. Te weinig 
wordt er de aandacht gevestigd op jullie, die bereid zijn zo vaak terug te komen, vragen
lijsten in te vullen, bloed te doneren ter wille van de 'wetenschap'. 

Van mijn vrienden wil ik vooral Sanne bedanken voor al het geweldige vormgeven 
(nooit gedacht dat we weer eens ouderwets gezellig samen zouden 'dead-linen'), en mijn 
paranimfen Wiek en Karin voor hun buitengewone vriendschap (betere organisatoren 
dan jullie bestaan er niet, dus over vrijdag de 13e, ondanks de volle maan, maak ik me 
niet druk). 

Mijn ouders dank ik voor de vrijheid die ze, ons kinderen, lieten om dat te doen waar 
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we zelf in geloofden, al probeerden jullie het beslissingsproces soms wel eens te beïn
vloeden (zoals die keer toen ik, 9 jaar oud, accordeon wilde gaan spelen). Sheila en Sonny 
wil ik bedanken voor hun warmte en het werkelijk nooit 'nee' als we vragen 'om even' op 
Tara te passen. 

Tot slot, allerliefste Mark (jouw ontnuchtering van werkelijk ieder onderzoek kon ik 
vaak wel, maar toch niet altijd waarderen) en Tara; 'you are my sunshine, my only 
sunshine, you are my everything'. 
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