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Zoals zoveel promovendi, moet ook ik beginnen met te bekennen dat ik na mijn diploma-

uitreiking op de VU direct heb gezegd om nooit van mijn leven te gaan promoveren. Het kan 

verkeren zal ik maar zeggen. ‘Oe moe we noe’, was echter wel vaak een gedachte die in me 

op kwam en er leek ook maar geen eind te komen aan het promotietraject waarbij het af en 

toe één grote ‘chasse patate’ leek te gaan worden. Gelukkig kwam er aan het einde de 

‘schnitt’ er weer op en ziehier het resultaat. 

Onderzoek doe je nooit alleen, daarom wil ik graag mijn begeleiders, co-auteurs, collega’s, 

vrienden en familie allemaal bedanken voor het succesvol afronden van dit proefschrift. 

Ongetwijfeld zal ik wel weer iemand vergeten zijn, mijn excuses daarvoor. 

Ik wil graag beginnen met het bedanken van mijn promotor Roel Coutinho en copromotor 

Sylvia Bruisten. Zonder jullie was dit onderzoek en dus dit proefschrift nooit tot stand 

gekomen. Jullie zochten een eigenwijs iemand om dit onderzoek te komen doen en ik denk 

dat ik jullie daarin niet teleurgesteld heb. Roel, er zijn maar weinig mensen die zo snel de 

kern van een probleem blootleggen. Jouw scherpe inzichten en commentaren maakten het 

voor mij altijd een stuk makkelijker om het schrijven van mijn stukken tot een goed einde te 

brengen, zeker als ik voor de zoveelste keer weer eens te kort van stof was. Sylvia, bedankt 

voor het altijd maar weer opkomen voor ‘jouw’ AIO’s en het helpen bij het zetten van mijn 

eerste stapjes in de moleculaire epidemiologie. 

Mijn collega’s mag ik in dit stukje natuurlijk niet vergeten. Het zijn er echter zoveel, dat ik 

helaas niet iedereen bij naam kan noemen. Ten eerste wil ik iedereen bedanken van het 

Streeklab en dan de afdeling Moleculair in het bijzonder. Dankzij al jullie traktaties ben ik de 

afgelopen jaren wel wat in omvang toegenomen, maar dat mag de pret niet drukken. Ook wil 

ik iedereen bedanken van de afdeling Infectieziekten die meegeholpen hebben aan het 

verzamelen van de data voor mijn onderzoek, met in het bijzonder Anneke, Lian, Sylvia E., 

Gerard en Evelien. Ook mijn collega’s van het RIVM wil ik graag bedanken. Femke, Hein, 

Susan, Eline en Marijn, zonder jullie was dit alles nooit tot stand gekomen. Ook Marie-

Louise en Quita bedankt voor alle informatie en discussies over de campagne. Als laatste 

wil ik iedereen van de afdeling HIV en SOA Onderzoek bedanken. Natuurlijk zijn ook jullie 

met veel te veel om iedereen bij naam te noemen, toch moet ik er wel een paar noemen. 

Ten eerste Maria: ook al zijn HIV en de laatste jaren HCV meer jouw ding, je maakt je toch 

elke keer weer hard voor nieuw onderzoek naar HBV, bedankt daarvoor. Freke, bedankt 

voor alle gesprekjes. Jannie, wanneer gaan we varen? Anouk, bedankt voor twee 

onvergetelijke congressen en al je fantastische opmerkingen. Helaas Udi, het is je niet 

gelukt, ik ben nog steeds hetero. Ineke alvast bedankt voor alle kinder-info. Ronald bedankt 

dat je het elke keer onmogelijk voor me maakt om statistiek helemaal te begrijpen. 

Twee collega’s wil ik graag even in het bijzonder noemen, aangezien zij naast collega’s ook 

vrienden zijn geworden en ik menig uurtje met hun in café en restaurant heb doorgebracht 

om alle promotiestress te doen vergeten. Ik heb het dan over mijn paranimf / ‘lab-broertje’ 

Thijs en dokter Charlotte die helaas naar de sub-urbs is gevlucht. Bedankt, voor een 
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superleuke tijd en wanneer gaan we nog eens serieus cocktails slammen en weer eens een 

sterren-restaurant bezoeken? 

Zonder mijn vader en moeder was dit boekje natuurlijk nooit mogelijk geweest. Bedankt dat 

jullie mij mijn hele leven gesteund en vertrouwd hebben in alles wat ik gedaan heb. Pa, 

bedankt voor het wekken van mijn interesse in judo en wielrennen, dat waren toch wel de 

twee grootste uitlaatkleppen voor mij de afgelopen jaren. Maar van wie heb ik nu dat 

culinaire vernuft? Michel, je was niet voor niets eerst mijn getuige en nu mijn paranimf. Zo 

zie je maar weer dat ondanks de vele ruzies die we als kind hadden, we nu onafscheidelijk 

zijn. Als ik ooit nog eens een analist moet aannemen, dan hoop ik van harte dat jij bij mij wilt 

komen werken, als mijn onderzoek in ieder geval interessant genoeg voor je is. Natuurlijk 

moet ik ook mijn schoonouders bedanken voor hun steun en belangstelling (en culinaire 

hoogstandjes) gedurende al die jaren van mijn promotieonderzoek. Sorry Hans, dat mijn 

promotie tegelijk met jouw verjaardag is, maar dat maak ik wel weer een keertje goed in ‘De 

Kluis’. 

Mijn andere getuige moet ik natuurlijk ook bedanken voor onder andere al het IT-advies, de 

fietskilometers mee d’n plastieken Eddie, menig danspartijtje in de Lik-It, eigenlijk teveel om 

op te noemen, bedankt Angelo. Iedereen in Leiden bedankt voor de gezelligheid als ik weer 

eens langskwam. Carlo, bedankt voor al het lekkere eten en da we nogh vee pintn mogn 

blazn. Ook onze reis door Afrika zal ik natuurlijk nooit vergeten. Frank bedankt voor het 

helpen bij het zetten van mijn eerste surf-stapjes. Vincent, we moeten nodig weer eens op 

survival in de Ardennen. Hans, bedankt voor het ontwerpen van de kaft, zonder jou was die 

echt waardeloos geworden. De snowboardtripjes die we hebben ondernomen waren ook 

geweldig. Op de een of andere manier liggen er altijd meters poeder als ik met jou ga. Dion 

en Rensje, veel succes de komende 9 maanden. Hopelijk kunnen we nog wel gewoon uit 

eten en op stap blijven gaan, of moet ik nu alleen met Dion? Bas en Diana, bedankt voor 

alle gezelligheid, BBQ’s en mannenavonden. Isa, word je niet te snel groot?! 

En nu moet ik nog de allerbelangrijkste persoon in mijn leven bedanken, Sanne. Wat ben ik 

blij dat ik een paar jaar in het ‘Lampeghat’ heb mogen wonen en jou ben tegenkomen. Wat 

zou ik toch zonder jou moeten? Zelfs als ik weer eens chagrijnig was doordat er weer eens 

iets tegenzat tijdens deze promotie was je er altijd voor me, zelfs als dat betekende dat de 

kinderkamer weer een weekje moest wachten. Ondertussen zijn we weer al drie jaar 

getrouwd en is onze eerste kleine herrieschopper met de naam Job ook al geboren. Hij 

kwam een paar weekjes te vroeg en schopte onze planning een beetje in de war, maar wat 

is hij fantastisch!!! 

Bedankt schatten, ik hou van jullie!!! 

 

 

 

Robin 

 


