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Zo,, dit ei is gelegd ! Eindelijk ook eens het moment om iedereen te bedanken die 
heeftt bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift en even zo belangrijk, 
datt ik er met veel plezier aan heb gewerkt! 
Ikk zal moeten vertrouwen op mijn geheugen, wat de laatste tijd helaas enkele gaten 
lijktt te vertonen (tóch nog promotiestress !?), hierbij mijn verontschuldigingen voor 
eeniederr die ik ben vergeten. 
Tenn eerste wil ik Anneke van den Hoek bedanken. Jij hebt me ^binnengehaald' op de 
GG&GD.. Ik had mijn zinnen gezet op het AIDS onderzoek in Amsterdam en na 
enkelee verwoede pogingen kwam ik hier toch terecht met als eerste taak om 
Chinesee onderzoekers het vak der SOA-epidemiologie te leren. Ik spreek nog steeds 
geenn Chinees, maar ik heb in de loop der jaren heel wat geleerd over het vak ! 
MijnMijn promotor Roel Coutinho, je bent een kei in de infectieziektenleer en bezit het 
talentt om grote interesse op te wekken over het onderwerp met vaak de meest 
vreemdsoortigee virussen. Vooral de manier waarop je het onderzoek richting geeft 
enn het belang van het onderzoek voor de praktijk vooropstelt, heeft mijn denken 
verrijkt.. Bedankt voor je vertrouwen ! Ik zie er naar uit om onze samenwerking 
binnenn het AIDS onderzoek voort te zetten. 
Mijnn promotor Jaap Goudsmit, je hebt in de initiële fase van de studies regelmatig 
eenn bepalende rol gespeeld. Je opmerkingsvermogen voor hot topics is waarlijk 
bijzonder.. Daarnaast bezit je een enorme creativiteit die je in staat stelt met een 
onnavolgbaree snelheid ideeën te genereren (om ze ook vaak vervolgens weer te 
verwerpen).. Jaap, Roel en Anneke, ik heb veel van jullie opgestoken. Hartelijk 
bedanktt voor de prettige samenwerking en het fantastische kader waarbinnen ik 
aann een grote variëteit van infectieziekten heb mogen werken en mezelf heb 
kunnenn ontwikkelen. 
Dee hooggeleerde heren Lange, Miedema, Tijssen en Bonsel en de 
weledelzeergeleerdee heer Reiss en weledelzeergeleerde vrouwe van den Hoek dank 
ikk voor hun bereidheid zitting te willen nemen in mijn promotiecommissie. 
Neil,, you were the first to struggle with the Quest for HHV8 in the lab, having 
analyzedd a tremendous number of samples. We combined our strengths, coming 
fromm different areas and it has been very fruitful and a unique experience. I wish 
youu good luck in New York ! 
Lievee collega's, ik heb het erg getroffen met jullie, bedankt voor jullie input en 
gezelligheid;; Nel, Marja, Maria K, Dieuwke, Hélène, Dieke, John, Ans, Joke, Maja, 
Annekee K (ook voor het bijbrengen van de beginselen van het programmeren), 
Karen,, Figen, Liselotte, Birgit, Maud, Colette, Jaap, Maria P, Miranda, Ruud, Eline, 
Elisabetta,, Han, Irina, Jim, Arnaud, Marleen, Harry, Norbert, René, Frits, Erik, 
Harry,, Ethel, Mitzi, Joke S, Sylvia, Margreet, Gerrit-Jan en alle ex-collega's. En 
natuurlijkk de schatjes van 150. Het is eigenlijk veel te lollig op de gang. En gelukkig 
maar.. Ronald, al jarenlang mijn kamergenoot. Eigenlijk best verwonderlijk dat er 
nogg geen mokken thee en boeken door de kamer zijn gevlogen, want statistici en 
epidemiologenn schijnen elkaar niet zo te mogen. Enig bewijs daarvan was slechts te 
merkenn aan de vele cynische opmerkingen over en weer (heerlijk). Ik vind het heel 
leukk datje mijn paranimf wilt zijn ! De rest van de gang: Udi, Esther, Ineke, Ewald, 
Mariaa X en ex-ganger Merel, dank voor jullie vrolijkheid en mijn verontschuldigingen 
voorr mijn gezucht en gesnauw tijdens de laatste loodjes. 
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Allee onderzoekers, veel succes met jullie eigen projecten. Artsen, verpleegkundigen 
enn datamanagers extra bedankt, zonder jullie dagelijkse inspanningen viel er 
helemaall niets te onderzoeken. 
Uiteraardd ben ik ook zeer erkentelijk aan alle cohortdeelnemers, jullie inzet heeft tot 
velee inzichten en nieuwe ontwikkelingen geleid waarvan jullie hopelijk zelf nog veel 
nutt van zullen ondervinden. 
Leny,, we hebben ons prima vermaakt met China, en je hebt uiteindelijk de laatste 
tacklee nog in je eentje gedaan, toen ik naar Ethiopië ben verhuisd. Hartelijk dank 
voorr al je hulp en voor het aanhoren van mijn 'geneuzel'. 
Verderr wil ik Willy, Charlotte en Ingrid van het secretariaat bedanken. De 
Nederlandsee ENARP afdeling (AMC, CLB en universiteit van Leiden) en Maria 
natuurlijk,, hopelijk kunnen we nog een lange tijd samenwerken ! 
II am grateful to my colleagues in Ethiopia for the warm welcome in my new job. I'm 
lookingg forward to continue working with you in ENARP. All PHd students, good luck 
withh your own thesis ! 
Dee mensen die mij heel erg dierbaar zijn, lieve familie en vrienden, dank je wel voor 
dee ontspanning en steun. Waarschijnlijk zal het voor sommigen altijd een raadsel 
blijvenn wat er zo leuk is aan het schijnbaar oneindig gefrutsel met cijfertjes en het 
gepuzzell met resultaten. 
Primaa gelegenheid om in het bijzonder alle Serviam-meisjes eens te zeggen dat ik 
heell blij ben met jullie vriendschap. Veel succes met het proefschrift, nieuwe banen, 
huizen,, kleine babies en de rest. Dorien extra bedankt voor het editen van de 
samenvattingg en dat je mijn paranimf wilt zijn ! 
Opaa en oma, voor jullie altijd enthousiaste en welgemeende interesse. Pap en mam, 
err was natuurlijk niets van me terecht gekomen zonder jullie, hoewel, het is toch 
niett helemaal goed gekomen (Jack 2). Zonder flauwekul, dank voor jullie 
onvoorwaardelijkee steun en liefde ! En Mike, heel erg veel geluk toegewenst. 
Lievee John, met enige terughoudendheid zal je dit deel ter hand nemen, huiverig 
voorr allerlei hopeloos romantische uitlatingen %je gaat toch niet ook zo'n onzin 
schrijvenn over mij'. Ik zeg alleen John bedankt ! En wanneer gaan we nu trouwen ? 
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