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Natuurlijk zou dit proefschrift nooit zo geworden zijn zonder de hulp en steun van vele 

mensen om mij heen. Graag wil ik hierbij iedereen bedanken die direct of indirect heeft 

geholpen aan het tot stand komen van dit proefschrift. Een aantal mensen wil ik graag in 

het bijzonder noemen. 

Roel Coutinho, mijn promotor, dank ik voor zijn frisse kijk. voor het delen van zijn 

inzichten, en zijn selectie van de interessante resultaten. Daarnaast waren zijn altijd weer 

motiverende opmerkingen onmisbaar om mijn visie op het werk weer in perspectief 

plaatsten. 

Mijn co-promotoren Yvonne van Duijnhoven en Marion Koopmans, wil ik graag hartelijk 

danken voor hun intensieve steun. Yvonne, waarschijnlijk is het niet altijd duidelijk 

geweest, maar ik ben je erg dankbaar voor het feit datje altijd klaar staat en altijd tijd 

maakt om mee te denken en kritisch alles te lezen. Marion, hartelijk dank voor het delen 

van je inhoudelijk kennis, voor het onvermoeibaar blijven aangeven van het het kader en 

het belang van het onderzoek in dit proefschrift. 

Alle collega's op het RIVM die aan verschillende aspecten van gastro-enteritis werk(t)en 

wil ik hartelijk danken voor hun openheid en bereidheid tot discussie waardoor mijn kennis 

over gastro-enteritis breder is dan alleen de epidemiologie ervan. Titia Kortbeek, Nan van 

Leeuwen, Wim Wannet en Jan Vinjé wil ik in het bijzonder bedanken, voor het meedenken 

bij het opzetten en uitvoeren van de studies zowel op microbiologisch gebied als op het 

gebied van de logistiek en de haalbaarheid. 

Martien Borgdorff wil ik hartelijk bedanken voor de enthousiaste start, en voor de 

uitdaging op methodologisch en statistisch vlak. 

Arie Havelaar wil ik hartelijk danken voor het feit dat hij mij betrokken heeft bij zijn werk 

aan DALY's. Marc-Alain wil ik hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking bij het 

onderzoek van de outbreak. 

Een aantal mensen heeft een grote bijdrage geleverd aan de verzameling van de data 

waarop de resultaten van dit proefschrift zijn gebaseerd: Isabel Araya, Carolien de Jager, 

Jan Vinjé, Titia Kortbeek, Nan van Leeuwen, Denise Hoek, Nahid Nozari, Jeroen Meijer, 

Sandy Alterna, Joke Admiraal, Harmeke Deijl, Petra de Bree. Els Benschop, Ab Schaap, 

alle deelnamende NIVEL-peilstations, alle deelnemers aan het Sensor-project, Remy 

Hirasing, en alle kinderartsen die deel hebben genomen aan de NSCK-rotavirus studie. 

Aad Bartelds wil ik hartelijk danken voor zijn bijdrage vanuit het NIVEL in het 

huisartsenpeilstationonderzoek en het Sensor-project. 

Nico Nagelkerke wil ik hartelijk danken voor zijn statistische ondersteuning en de heldere 

manier waarop hij een klein beetje van zijn enorme wijsheid wist te delen. 

Alle CIE-ers natuurlijk hartelijk bedankt voor de leuke werksfeer, waarin iedereen altijd 

klaar staat om over de vragen van een ander na te denken. Wilfrid van Pelt, bij jou kon ik 

al mijn frustraties kwijt en kreeg ik altijd weer positieve woorden over mezelf terug, en 

173 



Dankwoord 

daarnaast hulp over, voor mij, nieuwe manieren van analyseren en een hele nieuwe kijk op 
data. En zeker niet te vergeten een heleboel humor. Annette de Boer, hartelijk dank voor je 
eerlijke en integere kijk op het werk en de gezellige gesprekken. 
Natuurlijk waren voor het werk aan dit proefschrift niet alleen mensen op het werk van 
belang maar tevens mijn vrienden en familie die na werktijd voor mij klaarstonden. Al 
mijn vrienden wil ik daarom hartelijk danken en een aantal in het bijzonder. Mijn 
huisgenoten, hartelijk dank voor het gewillig aanhoren van mijn verhalen en het bieden van 
een heleboel gezellige afleiding aan de keukentafel. Monique Hendrickx en Krista Smit, 
mijn paranimfen, hartelijk dank voor de steun die jullie geboden hebben, zowel bewust als 
onbewust. Harriet, hartelijk dank voor het omzetten en meedenken met het omzetten van 
het bestand. Ab Schaap, hartelijk dank voor het begrijpen van mijn kijk op het onderzoek 
en voor het feit datje het leven de moeite waard maakte. Sten en Angélique, hartelijk dank 
voor de vele discussies over promoveren en hoe je erin kunt staan. Rits, Martijn en Thecla 
hartelijk dank voor jullie geweldige bijdrage aan dit proefschrift: de omslag, en voor het 
enthousiasme waarmee jullie deze taak op jullie namen.. En bij deze gelegenheid kan ik nu 
eindelijk zwart op wit mijn ouders hartelijk bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en 
interesse voor alles wat ik onderneem. 
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