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DANKWOORD/ACKNOWLEDGEMENTS 

Tijdens het schrijven van dit proefschrift heb ik mij altijd verheugd op het 

dankwoord. Dit omdat het de afronding van de werkzaamheden zou betekenen 

maar ook omdat ik mij terdege heb beseft dat ik door vele mensen terzijde ben 

gestaan. Een promotieonderzoek bleek veel meer in te houden dan het louter 

produceren van artikelen. Naast het schrijfwerk vormde het vooral een periode 

waarin ik organiseerde, discussieerde, presenteerde, "netwerkte" en een aantal 

nieuwe vrienden heb mogen ontmoeten. Het is dan ook een bijzonder genoegen in 

dit dankwoord een aantal personen te kunnen noemen die een belangrijke rol 

hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit proefschrift. 

In de eerste plaats dank ik alle mede-auteurs voor hun bijdragen aan de artikelen die 

uiteindelijk de basis voor dit promotieonderzoek hebben gevormd. Uw kritische op

en aanmerkingen heb ik altijd gewaardeerd en ze hebben mij steeds op scherp weten 

te houden. Een aantal mede-auteurs wil ik hier met name bedanken: 

Ron Veltink: ik beloof je dat ik je vanaf heden niet meer bij nacht en ontij zal 

bestoken met mijn vele soms absurde vragen. Ik heb grote bewondering voor de 

manier waarop je mijn aanvankelijk computeronbenul en incidenteel ongeduld hebt 

verdragen. Desondanks hoop ik dat ook jij met plezier terugkijkt op onze noeste 

arbeid. 

Hans Lobel: ik zal onze eerste ontmoeting in Aranyaprathet niet snel vergeten. Ik 

had toen nog geen idee van dit proefschrift, laat staan de vele contacten die nog 

zouden volgen. Sedertdien ben ik ervan overtuigd geraakt dat als wij het voor het 

zeggen zouden hebben, er geen problemen meer in de reizigersgeneeskunde zouden 

bestaan. Ik dank je voor de wijze raad en nuttige tips om met name de Amerikaanse 

tijdschriftenmarkt te kunnen veroveren. Je snelle en doortastende wijze van 

manuscript beoordeling zal mij zeker bijblijven. 

Chris Jaspers en Glenn Todd: het was mij een genoegen jullie tweede auteur te zijn. 

Dank voor het feit dat ik "jullie artikelen " in dit proefschrift heb mogen opnemen. 

Vervolgens heb ik veel medewerking vanuit de Koninklijke Marine mogen 

ondervinden, waarvoor ik een ieder dank. De Marine is voor mij nog steeds een 
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unieke organisatie, waarin ik met genoegen dien. De Geneeskundige Dienst is 

uiteraard het meest direct betrokken geweest bij mijn activiteiten. Het 

geneeskundige personeel dat in Cambodja heeft gediend bedank ik hierbij collectief 

voor de medewerking aan de verzameling van de gegevens. Wetenschap bedrijven 

onder operationele omstandigheden is geen sinecure, maar ik hoop dat dit 

proefschrift aantoont dat uw inspanningen ook iets hebben opgeleverd. De grote 

motor achter de start van dit proefschrift is de toenmalige Inspecteur 

Geneeskundige Dienst, Commandeur arts W.F. van Marion geweest. Friso, je 

vermaarde gedachtensprongen en ontembaar enthousiasme heb ik altijd als een 

uitdaging ervaren. Ik dank je voor de ruimte die ik kreeg om mijn ideeën en 

gedachten in dit onderzoek uit te kunnen werken. Vervolgens dien ik de rol van de 

huidige Inspecteur, de Kapitein ter zee arts E.H.D. Romswinckel te belichten. 

Diederik, jij moest mij een publicatieverbod aanzeggen, nadat goed bedoelde edoch 

onbereisde wetenschap de nationale kranten had gehaald. Ongetwijfeld door jouw 

toedoen bleek dit verbod van tijdelijke aard zodat het mij een genoegen is dit 

proefschrift in jouw periode te hebben afgerond. Ik dank je voor alle steun in de 

slotfase. Tevens dank ik de Kapiteins ter zee arts H.J. Hofkamp en G.J. Boer in hun 

rol als begeleider. Een belangrijk deel van dit proefschrift kwam tot stand tijdens 

mijn periode als HGOKM op het O C M G D te Hilversum. Ik dank de toenmalige 

commandanten, de kolonel ].P.C.M. Snoeks en de helaas overleden kolonel 

H.J. Slot voor hun bereidheid mijn regelmatige afwezigheid te accepteren. Het 

marinepersoneel uit die tijd dank ik voor de vele ondersteuning bij mijn 

promotiewerkzaamheden. Tot slot van dit Defensie kader dank ik Dieuwkje Dijkstra 

en Paulien Burema van de inmiddels opgeheven Interservice Medische Bibliotheek 

voor het langdurige en veelzijdige literatuuronderzoek. 

Na de Marine richt ik mij tot de "Amsterdamse Scene" en wel vooral tot de Divisie 

Volksgezondheid en Milieu van de Amsterdamse GG&.GD. Een aantal 

sleutelfiguren wil ik nader bespreken. 

Prof. dr. R.A. Cout inho: Roel, het moet voor jou apart geweest zijn mij als vreemde 

eend in de bijt op te nemen, maar het is jouw prestatie dat ik mij nooit als zodanig 

heb gevoeld. Dank voor je bereidheid als mijn promotor te willen optreden en voor 

de inwijding in de wetenschappelijke denkpatronen. Ik heb er veel van geleerd. 
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Dr. E.J.C, van Ameijden: Erik voor jou moet de schok zo mogelijk nog groter zijn 

geweest dan voor mij. Het was even wennen maar ik kijk terug op een bijzonder 

plezierige samenwerking. Ik bewonder je epidemiologische kennis en je geduld om 

mij het een en ander (steeds weer) uit te leggen. Dank voor je scherpe maar altijd 

positief kritische opstelling en je bereidheid als co-promotor op te willen treden. 

Ik kan het G G & G D kamp niet verlaten zonder ook Anne Leentvaar-Kuijpers, 

Gerard van Doornum en Willy Maruanaya te bedanken voor hun wezenlijke 

bijdragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ter afsluiting van dit 

Amsterdamse deel richt ik mij tot de Nederlandse leden van de promotiecommissie. 

Ik dank u allen voor uw kritische beschouwing van mijn pennevruchten. 

This leads towards the international paragraph. First the members of the PhD 

committee. Colonel Patrick Kelley: our co-operation started several years ago in 

Acapulco. I have always appreciated your helicopter view on preventive medicine. I 

was surprised however to find out that you did so from a blind office in the Walter 

Reed Institute. Surgeon Commander Philip Raffaelli: our connection started in 

Northwood. Thank you very much for your scientific time. In addition I also valued 

the opportunities you offered me to improve my squash. I am looking forward to 

further co-operation with both of you. 

Next I would like to thank Surgeon Commodore N.E. Baldock for his continuous 

support during my period as Medical Plans Officer in the CINCEASTLANT staff. 

Your comments on my manuscript and corrections of my poor Queen's English have 

been much appreciated. I especially acknowledge your accommodating approach 

towards my Dutch interpretation of historical events. Finally I would like to thank 

Mr. Jake Jacob (CINCFLEET/NATO Graphics Office) for the cover design. 

Dit brengt mij tot de paranimfen. Het feit dat ik hiervoor twee Brabanders heb 

uitgenodigd heeft mijzelf achteraf verbaasd. Wellicht heeft mijn buitenlandse 

plaatsing aan deze nationale dwaling bijgedragen, maar ik geef toe dat de keuze 

bewust is gepleegd. 

Kapitein-luitenant ter zee van der Linde: Ad, onze gemeenschappelijke wetenschap 

bevindt zich op Moor Park. Dank voor je grote coulantie aldaar nadat ik nachtelijke 

arbeid had verricht, en je bereidheid om als paranimf voor deze non-combattant op 
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te willen treden. Ik heb grote waardering voor de ijver waarmee je hebt getracht je 

de beginselen van de infectiologie eigen te maken. 

Drs. van Thiel, internist: Pieter, de afgelopen jaren hebben wij veel samengewerkt, 

waar ik steeds van heb genoten. Diverse artikelen, presentaties en symposia 

passeerden de revue. Ik had je daarom op meerdere plaatsen in dit dankwoord 

kunnen beschrijven. Ik hoop dat onze samenwerking nog lang zal voortduren en 

dank je voor je grote inzet voor de Defensie-organisatie. 

In het kader van mijn landelijke dwalingen wil ik tenslotte ook graag de heer 

P.S. Sinninghe Damsté van FTP design vermelden. Pieter, een wezenlijk onderdeel 

van het proefschrift vormt het "drukken van het boekje". Jouw steun vanuit het 

Twentse land heb ik zeer gewaardeerd. 

Tenslotte dien ik nog enige familiaire zaken te regelen. Ten eerste dank ik mijn 

ouders voor de opvoeding die mij mede in staat stelde dit werkstuk af te ronden. 

Tijdens het schrijven van dit proefschrift heb ik vaak moeten denken aan het boek 

van mijn vader, dat hij door zijn overlijden helaas niet heeft kunnen afronden. Ook 

dank ik mijn schoonouders, die een letterlijk en figuurlijk steunpunt voor mij waren 

in Amsterdam. Bovendien kwam een belangrijk deel van dit proefschrift tot stand 

in uw "paleis aan de duinrand". Ik beloof u dat ik in de toekomst minder 

studiemateriaal naar Scharendijke zal meebrengen, hetgeen de bewegingsruimte en 

de tuin ongetwijfeld ten goede zal komen. 

Last but not least mijn gezin: Coen en Pieter, jullie vormden een belangrijke bron 

van inspiratie, met name op de momenten waarop ik mij afvroeg waarom ik eraan 

begonnen was. Een kort bezoek aan jullie slaapkamers bleek dan voldoende om de 

nachtelijke arbeid aan het proefschrift voort te zetten. Dank voor het feit dat jullie 

tot nu toe goede slapers zijn gebleken. 

Tenslotte mijn echtgenote: Albertine, zonder jouw inzet was dit proefschrift er nooit 

gekomen. Je hebt me door dik en dun gesteund en de mogelijkheid geboden om in 

de drukke en intensieve periode van ons gezinsleven met dit proefschrift door te 

gaan en het af te ronden. Ik dank je hiervoor en beloof je dat ik vanaf heden vroeger 

naar bed zal komen. 

Rickmansworth (UK), oktober 1998. 
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