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Graagg wil ik iedereen bedanken die direct of indirect betrokken is geweest 
bijj het onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven. Om te beginnen dank 
ikk de laboranten, microbiologen, behandelaars en GGD-medewerkers die de 
basiss hebben gelegd voor mijn werk. Omgekeerd hoop ik dat mijn onderzoek 
dee basis voor hun werk versterkt. 

Voorr het wetenschappelijk gehalte van dit proefschrift ben ik met name 
dankk verschuldigd aan Martien Borgdorff, Dick van Soolingen en Jan van 
Embden. . 

Mijnn promotor Martien Borgdorff dank ik voor zijn kritische, creatieve en 
stimulerendee begeleiding. Martien, jouw inzichten waren in sterke mate 
richtinggevendd voor mijn onderzoek. Nu je hoogleraar bent geworden komt 
jouww aandeel in dit proefschrift ook formeel tot uiting. Ik ben blij dat ik in 
dee afgelopen jaren zoveel van je heb kunnen leren. Ik ben je vooral 
dankbaarr voor de niet aflatende stroom suggesties en correcties op mijn 
stukken.. Ook wil ik je bedanken voor het prettige contact: eerst als 
carpoolendee collega en de laatste tijd als mijn promotor. Jammer dat deze 
samenwerkingg met de afronding van dit proefschrift ten einde loopt. 

Mijnn co-promotor Dick van Soolingen dank ik voor zijn betrokkenheid bij alle 
fasenn van dit proefschrift. Dick, jouw ambitie en vasthoudendheid werkten 
ergg aanstekelijk. Ik bewonder je vermogen om enigszins tegendraadse 
theorieënn te poneren die later tot goed onderzoek leiden. Maar vooral ben ik 
jee dankbaar voor het vertrouwen dat je in me hebt gesteld en voor de 
collegialee sfeer op de afdeling Mycobacteriën waarin je me liet delen. Dat 
wee af en toe het wel en wee van het RIVM bespraken had ik ook niet willen 
missen.. Gelukkig zullen we elkaar nog tegen blijven komen in de sector 
Volksgezondheid. . 

Mijnn onderzoek op het gebied van tuberculose begon onder leiding van Jan 
vann Embden. Jan, jouw brede visie op de moleculaire epidemiologie van 
tuberculosee vond ik erg stimulerend. Door jouw enthousiasme heb je een 
solidee basis gelegd voor het type onderzoek dat ik heb gedaan. Dank je wel 
datt je mij in 1997 in de Europese Concerted Action hebt betrokken. Dat je 
omm gezondheidsredenen geen lid van mijn promotiecommissie kon zijn 
betreurr ik zeer. 

Kristinn Kremer en Petra de Haas dank ik voor hun inzet, kritische zin en 
bereidwilligheidd om altijd nog wat uit te leggen of uit te zoeken. Daarnaast 
will ik jou, Kristin, hartelijk bedanken voor het proeflezen. Maar vooral wil ik 
julliee bedanken voor de gezelligheid. Ook de overige collega's van de 
afdelingg Mycobacteriën wil ik bedanken voor de constante, hoge kwaliteit 
vann de DNA fingerprinting, de analyse van de fingerprints met Gelcompar en 
hett beheer van de surveillancebestanden voor de landelijke surveillance van 
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tuberculosee en daarmee voor mijn onderzoek. Veel dank ook aan de mede-
auteurss die ik nog niet heb genoemd: Nico Nagelkerke, Maruschka Sebek, 
Herree Heersma, Barbara Blommerde, Kitty Lambregts, Mirjam Dessens en 
Emiliaa Vynnycky. Mijn collega's van de Koninklijke Nederlandse Centrale 
Verenigingg tot bestrijding der Tuberculose (KNCV) dank ik in het bijzonder, 
omdatt ze in onze discussies hun onmisbare kennis en ervaring in de 
tuberculosebestrijdingg inbrachten. 

Marcc Sprenger, Jacob Kool en Marina Conyn dank ik omdat ze mij de ruimte 
gavenn om aan dit proefschrift te werken. Mare, mijn eerste labhoofd, j i j 
hebtt mijn promotie-onderzoek in gang gezet. Ik aarzelde toen of ik wel wilde 
promoveren,, maar nu niet meer. Jacob, mijn tweede labhoofd, dank je wel 
datt je mij het goede voorbeeld gaf door je eigen proefschrift af te ronden. 
Marina,, mijn derde labhoofd, dank je wel dat je me stimuleerde om tijd 
apartt te zetten voor de laatste loodjes. 

Contactenn met onderzoekers van twee internationale netwerken, de 
Europesee Concerted Action on Molecular Epidemiology of Tuberculosis en de 
Tuberculosiss Surveillance Research Unit, waren onontbeerlijk voor de 
voortgangg van mijn onderzoek. Vanwege de opbouwende, stimulerende 
discussiess heb ik genoten van de vergaderingen van deze netwerken. 
Hartelijkk dank aan diegenen die ze mogelijk maakten. 

Heell stimulerend voor mijn eigen promotie-onderzoek waren de promoties 
vann collega's. Ik dank onder andere Hans Houweling, Marita van de Laar, 
Jokee Mintjes, Hester de Melker, Matty de Wit, Eveline Geubbels en Susan van 
denn Hof. Mijn ex-kamergenoot Matty wil ik bedanken voor het voorbeeld dat 
jee ook bijna zonder stress kunt promoveren. Mijn ex-collega en vriendin 
Evelinee wil ik bedanken voor het voorbeeld dat je ook met stress goed kan 
promoveren. . 

Ditt boekje zou dit boekje niet zijn zonder de omslag. Oscar, hartelijk dank! 
Jee inzet om het ontwerp te laten aansluiten bij mijn ideeën en voor de 
drukkerr uitvoerbaar te maken zal ik niet gauw vergeten. Tjienie Lau, Jos 
Monen,, Eric Eibers, Frans van den Berg en Judy Newman wil ik bedanken 
omdatt ze mij bij het samenstellen van dit boekje met allerlei praktische 
zakenn geholpen. 

Gerdaa en Judith, bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Dit is de 
zoveelstee keer dat ik blij ben dat jullie zo goed kunnen organiseren. 

Dee prioriteit binnen mijn werk lag, en ligt nu nog, bij PREZIES, het landelijke 
netwerkk voor de surveillance van ziekenhuisinfecties. Soms kwam het niet zo 
goedd uit dat ik ook nog onderzoek wilde doen op een heel ander terrein. De 
ledenn van het PREZIES-team, Tjienie Lau, Judith Manniën, Mariëlle 
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Beaumont,, Jolande Vlug, Jan Wille, Bert van der Zeeuw, Fieke Wien en hun 
voorgangerss dank ik voor hun begrip. Mijn collega's van het Cl E dank ik voor 
dee dagelijkse gezelligheid en de vrijdagse koek. 

Familiee en vrienden wil ik bedanken vanwege hun interesse in de verhalen 
overr mijn werk. De leuke reacties op mijn voornemen om te promoveren 
vondd ik hartverwarmend. 

Lievee papa en mama, ik wil jullie bedanken dat jullie me alle kansen hebben 
gegeven.. Ik heb van jullie geleerd dat het leuk is om je talenten te 
gebruiken.. Heel veel dank daarvoor. 

Lievee René, dank je dat je altijd voor me klaar staat en me stimuleert om te 
bereikenn wat ik wil. Lieve Lisa en Marleen, bedankt dat jullie me telkens 
latenn zien wat werkelijk belangrijk is. 
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