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Err zijn veel mensen die, op verschillende manieren, een onmisbare bijdrage hebben 
geleverdd aan de totstandkoming van dit proefschrift en die zou ik dan ook graag 
willenn bedanken. 

Allereerstt mijn promotor Roel Coutinho. Je enthousiasme is erg belangrijk voor mij 
geweestt om gemotiveerd te blijven voor die af en toe zo frustrerende multicenter 
studies.. Erg knap dat je met zo'n drukke agenda nog zo betrokken kan zijn bij 
onderzoek.. Heel hartelijk bedankt voor je stimulerende rol, de prettige samenwerking 
enn je vertrouwen in mij. 

Mariaa Prins, mijn co-promotor, wil ik graag bedanken voor het vraagbaak zijn op vele 
gebieden.. Ik heb veel van je geleerd. We hebben heel wat uurtjes met elkaar 
doorgebracht,, niet alleen op kamer 106 maar ook in verschillende Europese steden. 
Datt vond ik altijd erg gezellig en is iets wat ik mis. Misschien kunnen we onze tennis 
optredenn nog een keer overdoen als ik weer wat ballen binnen de lijnen houd. 

Fritss van Griensven: je heb me in het begin aardig in het diepe gegooid, onder 
anderee omdat je regelmatig naar Thailand ging. Dat leek mij uiteindelijk ook wel wat, 
duss ik ben je daarin dan ook maar gevolgd. Bedankt voor je vertrouwen in mij en je 
goedee adviezen: 'Bir, je doet geen grote uitvindingen, maar je vindt hooguit een klein 
stukjee van een grote puzzel'. Dat was even slikken. Paul Veugelers dank ik voor zijn 
leukee en goede uitleggen (vooral de Tricontinental Seroconverter meeting on skies 
wass erg leerzaam!). Anneke van de Hoek dank ik voor haar enthousiasme voor de 
vrouwenstudiee en haar stimulerende rol daarin. 

Dee hooggeleerde heren Bindels, Bleker, Lange, Miedema, Tijssen en de 
weledelzeergeleerdee vrouwe Sabin dank ik voor hun bereidheid zitting te willen 
nemenn in mijn promotiecommissie. 

II am grateful to my foreign colleagues for their help and enthusiasm, which was 
invaluablee for the continuation of the multicenter studies. Particularly, I would like to 
thankk Peter Cornelisse, Steffanie Strathdee, Martin Schechter, Christine Larsen, 
Marie-Christinee Delmas, Jean-Baptiste Brunet, Kristina Elfgren, Joakim Dillner, 
Luisellaa Calabro and Jose Fiore for their hospitality during my visits. 

Graagg zou ik alle deelnemers aan de multicenter studies willen bedanken voor hun 
komstt door de jaren heen. Hoewel ik jullie persoonlijk niet ken, heb ik me vaak 
afgevraagdd wie toch de persoon zou zijn achter al die gegevens. Zonder jullie 
bijdragee zou het onmogelijk zijn geweest de studies uit te voeren en dit proefschrift 
tete schrijven. 

Allee collega's van het KIT wil ik bedanken voor hun warme welkom op de afdeling. 
Lindaa en Paul, bedankt voor ruimte die ik heb gekregen om zo nu en dan wat aan 
mijnn promotie te kunnen doen. Alle collega's van de GG&GD wil ik bedanken voor de 
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leukee werksfeer . Ik denk niet dat je het ergens beter kan treffen . Want waar vind je 
nuu een altijd-behulpzam e Anneke , aardig e Ans, amical e Arnaud , daadkrachtig e 
Dieuwke ,, elegant e Eline , eigentijds e Elisabetta , eigenwijz e Erik , energiek e Esther , 
eerlijk ee Ethel , enthousiast e Ewald , fiere Figen , flitsend e Frits , getalenteerd e Gerben-
Rienk ,, handig e Han, helpend e Harry , interactie(ve ) Ineke, integer e Ingrid , 
intrigerend ee Ingrid , jolig e Jaap, jagend e Janke , jovial e John , jeugdig e Joke, krachtig e 
Karen ,, levenswijz e Leny, leuke Liselotte , meedenkend e Maria, meewerkend e Maria, 
modieuz ee Mark, moedig e Marja, manmoedig e Marleen , meegaand e Maud, menselijk e 
Maja,, modern e Merel, meelevend e Miranda , markant e Mitzi , niet-te-vervange n Nel, 
nooit-opgevend ee Nicole , nobel e Norbert , rekenkundig e Ronald , unbelievabl e Udi en 
werelds ee Wil bij elkaar? 

Mijnn kamergenoten , en dat zijn er in de loop van de jaren heel wat geweest : Anneke , 
Rene,, Ronald (410), Frits , Ingmar , Mark, Steve (150), Ingrid , Jaap, Liselotte , Maria 
enn Maud (106), wil ik bedanke n voor de gezellighei d en het aanhore n van al mijn 
verhale nn waarvan ik weet dat ze lang niet altij d interessan t waren . Maud, bedank t 
voorr  je werk voor de vrouwenstudi e en de gezellig e tijde n op 106. En thank s a lot , 
Liselotte ,, voor alle culinair e heerlijkhede n (tip voor een nieuw e studie : onderzoe k 
naarr  chocola-verslaafden) . 

Christin ee en Renaat, leuk dat julli e mijn paranimfe n wille n zijn . Een mooi e 
gelegenhei dd om te zeggen dat ik julli e heel bli j ben met julli e vriendschap . Dat gaat 
niett  verandere n door alle afstande n hoor ! 

Papaa en mama, heel erg bedank t voor julli e onvoorwaardelijk e steun en interesse . Ik 
kann het enorm waardere n dat julli e met ons meedenke n en -leven maar de keuze 
uiteindelij kk  aan ons laten . Alhoewel , het heeft even geduur d voorda t ik zelf moch t 
bepalenn hoe laat ik thui s moch t komen van uitgaan . Dat was al een feest op zich , na 
verschillend ee keren om half twaal f te zijn opgehaal d door een vader op sloffen ! 
Pascalle ,, Jeroen , oma, Kick en Lida: wat bof ik met zo'n familie ! Peter, Annemarie , 
Maartenn en oma: bedank t voor julli e warmt e en gastvrijhei d door de jaren heen. 

Lievee Jas, ontzetten d bedank t voor al je liefde , steun en begrip : 'ji j bent het, ji j bent 
waar,, je bent wat je bent en voor jou kies ik' . 
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