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Dankwoord / Acknowledgements 

Het is af! Na alle jaren waarin ik met veel plezier aan dit onderwerp heb gewerkt, ben ik heel veel 
mensen dankbaar die aan dit proefschrift, velen misschien onbewust, een steentje hebben 
bijgedragen. 

De meest direct betrokkenen zijn natuurlijk mijn promotor Roel Coutinho en copromotor Maria 
Prins. Roel, ik vond het erg prettig om met jou samen te werken. Af en toe dwong je me jou 
duidelijk te maken dat er nog leuk onderzoek te doen was met de druggebruikersstudie. Maar 
eigenlijk wist je altijd welke richting we op moesten met elk stuk en zag je ook mogelijkheden 
voor compleet nieuwe onderwerpen zoals de verspreiding van HCV. Het bleef altijd leuk om te 
zien hoe je, soms met een paar nonchalante strepen hier en daar over mijn papieren, altijd elk stuk 
doeltreffend tot de essentie wist terug te brengen. Maria, je hebt me bijna door de hele rit heen 
begeleid. Ik ben jou zeer dankbaar voor al je waardevolle opmerkingen en bijdragen, en de 
aandachtigheid waarmee je elk stuk las. Jij bezit de waardevolle eigenschap om de dingen te zien 
waar anderen overheen lezen. 

In de loop van dit promotie-onderzoek heb ik met een aantal mensen intensief samengewerkt om 
een aantal van de artikelen te produceren. Figen, samen hebben we aan het TRECS-stuk gewerkt 
en later heb ik dat onderzoek van je overgenomen. Ik ben blij dat je op een dag je spullen hebt 
gepakt en mijn kamergenoot bent geworden. Je was heel stimulerend, begaan met anderen en je 
motivatie was aanstekelijk. Bovenal was het erg gezellig en hebben we samen heel wat beschuit 
met muisjes weggewerkt. Nadat je was vertrokken heb ik stilletjes nog lang gehoopt dat je terug 
zou komen. Ook Inge, ik vond het verschrikkelijk jammer datje weg ging. We hebben samen het 
HCV-stuk geschreven en flink wat uren gediscussieerd, geschreven, en herschreven en ik heb veel 
van je opgestoken wat de fylogenie betreft. Zonder jou was dit stuk niet van de grond gekomen. 
Door een gebrek aan eindpunten voor de survivalanalyses is het TRECS-verhaal, waar ik met 
Figen aan had gewerkt, later over een andere boeg gegooid en heb ik het in samenwerking met het 
CLB afgemaakt: Frank, José, Mette en Sigrid er zijn heel wat mailtjes over en weer gegaan en ik 
vond het erg leuk om met jullie samen te werken. José, ik ben je zeer dankbaar voor de rust en al 
het geduld waarmee je mij een stukje van de wereld van de immunologie hebt bijgebracht. En 
altijd stond je klaar om me te helpen of mee te denken. Ik schaam me echter diep, want ik heb nog 
nooit iemand zó lang op taart laten wachten! Zodra ik weer een oven heb, kom ik langs. 

I was very lucky to have the opportunity to work with the collaborators of the European 
Seroconverter Study among IDU, who are an extremely helpful and friendly group of people. I 
thank all of you for your contributions to the study: Ildefonso Hernandez Aguado (you also gave 
me the great tip to visit Cuba), Faroudy Boufassa (thanks as well for all the electronic hugs and 
kisses), Roy Robertson (I will remember the lovely stay with your family in Edinburgh), Ray 
Brettle, Robert Zangerle (also for the friendly advice and perfect data), Jim McMenamin, Barbara 
Broers (thanks for the tip on the HCV reference which was also very useful in writing the 
discussion part for this thesis), Veronique Schiffer, and finally Giovanni Rezza from the Italian 
Seroconverter Study who joined us with the two HCV projects. Several other persons have been 
involved in the writing of specific papers. Arnaud Fontanet helped me getting my first paper done 
and I'm very grateful for your willingness to help out as a last minute stand-in for Maria and join 
me for the meeting in Edinburgh. Peter Simmonds and Alexandra Cochrane, I thank you for 
sharing your knowledge with us for the study on the spread of HCV. I also thank all the clinicians, 
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health workers, laboratory workers, and the study participants of each of the cohorts for their 
efforts in making the research possible. 

Op de GG&GD was het een gezellige tijd! Dit heb ik aan een heleboel oud-collega's te danken: 
Ineke (mijn promoveermaatje: samen beginnen en samen afronden), Birgit (uren kletsen en 
snoepen), Udi (ik kan jou niet meer bevoorraden dus voor het geval je toch ooit een poging durft te 
wagen, voeg ik onderaan voor jou het brownie-recept toe. Hier heb je in ieder geval geen goggles 
voor nodig...), De oude 'kamer 102': Joke, Els en Maja voor alle gezellige gesprekken en wijze 
raad (Joke, het blijft toch erg jammer dat onze-soppa brief niets opleverde!), Ronald (de wijze en 
sociale statisticus, die altijd tijd voor je maakt. Bedankt voor de geweldige fietsroute door Cuba), 
Colette en Anneke (jullie zijn allebei heel attent en enorm bedankt voor alle klusjes die jullie voor 
me hebben gedaan wanneer ik niet naar de GGD kon komen), Nicole (wij delen een aantal 
passies!), de collega-onderzoekers op het streeklab: Grace, Thijs en Robin (het was erg leuk dat de 
interactie met het lab toenam), Saida en Mirjam (bedankt voor al het PCR'en en sequencen), 
Marion (jij vindt altijd ruimte om anderen een hart onder de riem te steken), Miranda (het was kort 
maar krachtig, bedankt voor de fijne begeleiding), Sylvia (voor de vanzelfsprekende bereidheid die 
je toonde om de HCV-studie aan te pakken en jouw begeleiding daarin), Hanna en Merlijn (de 
levenslustige en vrolijke combi op de nieuwe kamer 102), Akke (het was leuk in San Francisco en 
New York!), Karen (altijd in voor een gesprek), Daniela (we zijn een explosieve combinatie maar 
ook dat is leuk), Ewald (altijd optimistisch), Maria Xiridou (rustig en kalm), Wil (je bent een 
duizendpoot, kent alles en iedereen, het was altijd gezellig als je langswipte op de afdeling en ik 
dank je hartelijk voor alle hulp in de afgelopen jaren), Leny (prettig recht-door-zee en bedankt 
voor alle refman-klussen), en alle collega's van lang vervlogen tijden bedank ik voor de prettige 
sfeer en leuke tijd. 

Op het CIE trof ik een grote gemoedelijke afdeling. Goede gesprekken, gezellige lunches met een 
dosis onzin en humor, rondvliegende vliegtuigjes, soppa-medestanders en vaak, heel vaak, taart. Ik 
zit in twee fijne projectgroepen. Dit is leuk. 

Paranimfen, ik zal er niet alleen voor staan en dat is een goed gevoel! Twee mede-epidemiologen 
die me bij zullen staan. We hebben dezelfde studie gevolgd, en jullie zijn, ieder in een andere 
periode, huisgenoten van me geweest. Jullie vriendschap is me dierbaar. Mirjam, we trekken al 
heel lang samen op en ik moest heel hard wennen aan het idee dat ik sinds kort niet meer bij je in 
de buurt woon. Laten we nog vaak samen uren doorbrengen en ons geld verbrassen bij de 
Japanner. En ook al heb ik een beetje gesmokkeld, ik krijg de taart! Lieve Marjoke met je gouden 
handen, eigenlijk heb ik niet twee maar drie paranimfen! Ik bewonder je om je rustige aard, je 
eerlijkheid en het feit dat je voor iedereen klaarstaat. Ik had geluk dat je bij ons op de 
Leeuweriksweide kwam wonen waar we vrienden zijn geworden. 

De leuke momenten in mijn leven beleefde ik meestal niet alleen: afspraken, etentjes, vakanties, 
cursussen, feesten, gesprekken, discussies, tips en goede raad uitwisselen en elkaar helpen met van 
alles en nog wat. Ik dank al mijn vrienden en kennissen voor deze momenten. Ik kan jullie hier 
niet allemaal bij naam noemen maar ik ben blij en dankbaar dat ik jullie allemaal ken. Twan en 
Monique, bedankt dat jullie je hebben gebogen over een deel van de tekst in dit boekje. En dat 
notabene op Twan's verjaardag. Lalo en Mirta, wat fijn dat jullie mij de eerste stappen van de 
Argentijnse tango hebben bijgebracht. Mijn stoere peettante Eugenie, hartstikke bedankt voor alle 
aandacht toen ik klein was. Nog steeds ontvang je mij met open armen. Jouw aanwezigheid, ook al 
was het over de oceaan, is belangrijker voor me geweest dan je waarschijnlijk zelf weet. Kees, 
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bedankt voor alles! Het laatste jaar had ik veel minder tijd voor alles wat we samen delen. Op een 
gegeven moment kookte jij altijd, mopperde nooit en heb je de werklast van dit proefschrift voor 
mij verder verlicht door mij de lay-out en vormgeving helemaal uit handen te nemen. 

Lieve papa en mama, bij jullie kan ik gewoon mezelf zijn. Jullie stellen geen eisen, vellen geen 
oordeel. Ik ben blij met jullie. Pap, bedankt voor alle lekkere diners. Mam, voor je luisterende oor 
en alle steun. Het is niet de lolligste kost, maar dit proefschrift draag ik op aan jullie. Rose, jij 
maakt van koffie een kunst. Ik zal je missen, kom gauw een keer terug. Mieke jij zit vol met 
humoristische verrassingen en zorgzaamheid. Maisha jij bent vet cool gaaf! Jullie zijn een 
superfamilie. 

Al mijn vrienden en familie heb ik veel te weinig gezien in het afgelopen jaar. Aan jullie allemaal: 
de deur staat open, kom gauw weer eens eten! 

Brownies 

3 75 ml meel 
500 ml suiker 
185 ml cacaopoeder 
250 gram boter of margarine 
5 eieren 
flinke snuf zout 
walnoten naar smaak 
(meel, suiker en cacao afmeten met een maatbeker). 

Oven voorverwarmen op 150 °C. 
Een bakblik van ongeveer 20x30 cm invetten. 
Boter smelten. 
Alle droge ingrediënten mengen in een kom. 
Roer de eieren en boter er goed door. 
Giet het in het bakblik. 
30 minuten bakken. 
Prik er met een satéstokje in. 
Is het deeg nog te nat verleng de baktijd met 5 a 10 minuten en prik dan opnieuw. 
Als er kleffe kruimels aanhangen zijn de brownies goed. 
Laat het blik afkoelen en snij het gebak in vierkantjes. 



Maisha van Asten, 2001 


