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Dankwoord 
Tijdens mijn studie zijn een aantal mensen van grote invloed geweest op het aanwakkeren, 
en stimuleren van mijn interesse in de infectieziekten. Zij staan aan de bron van dit 
proefschrift, omdat ik zonder hun invloed nooit gesolliciteerd zou hebben naar deze 

onderzoeksplek. Teun Bousema, als jonge onderzoeker wist je me door je smeuïge 
verhalen (en plaatjes!) voor onderzoek naar tropische infectieziekten te interesseren. 
Gedurende mijn stage bij Rob van Hest op de GGD Rotterdam kwam ik in aanraking met 
tuberculose en de bestrijding daarvan in Nederland. Rob, door je overmatige 
enthousiasme leerde ik dat tuberculose ‘hot’ is, en je zelfs in Nederland interessant 

onderzoek hiernaar kun doen van internationaal belang. Dankzij Reinout van Crevel en 
Teun kon ik onderzoek doen in Indonesië, labervaring opdoen en alles leren over cytokines 
en het doen van ELISA’s; waardoor ik niet helemaal groen begon bij de IGRA-studies in dit 
proefschrift.  
 
Aan de voltooiing van dit proefschrift heeft een groot aantal mensen bijgedragen. 

Allereerst, wil ik mijn promotor Martien Borgdorff bedanken. In het begin van mijn 
promotietraject maakte je een carrièreswitch en werd je directeur bij KNCV 
Tuberculosefonds. Gelukkig bleef je interesse op het gebied van onderzoek groot. Je was 
altijd bereid mee te denken en volgde de grote lijnen van mijn onderzoeken goed. Vaak 
waren het kleine opmerkingen waarmee je me weer verder aan ’t denken zette om net 
iets meer uit de studies te halen. Bedankt voor je opbouwende en motiverende manier 
van begeleiden, je snelle reacties maar vooral de zelfstandigheid en het vertrouwen dat 
je me gaf om dit proefschrift af te ronden.  
 
Suzanne Verver, bedankt dat ik jou als mijn co-promotor mocht hebben. Door je 
optimistische, enthousiaste en praktische aanpak, leerde je me obstakels (die ik vooral 
zelf zag) te overwinnen. Vaak wist je op het juiste moment of het tijd was voor 
inhoudelijk advies, een motivatiepraatje of een strengere planning. Bedankt dat je altijd 
voor me klaarstond.  
 
Frank Cobelens, je bent bij een groot deel van de onderzoeken betrokken geweest. Ik heb 

veel geleerd van jouw ‘geschoolmeester’ in mijn teksten. Bedankt voor je toezicht op de 
methodologische aspecten en het delen van je scherpe blik waardoor mijn horizon 
verbreed werd.  
 
Soms leek het alsof ik een heel dozijn co-promotoren tot mijn beschikking had, bestaande 
uit alle senior epidemiologen van de unit onderzoek, die in de loop van de jaren meer dan 

verdubbelde in aantal. Marieke van der Werf, Frank van Leth, Susan van den Hof, Eveline 
Klinkenberg, Edine Tiemersma, Ellen Mitchell en Masja Straetemans bedankt voor jullie 
adviezen, input in discussies over mijn onderzoeken, het doorlezen van mijn laatste 
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hoofdstukken en de gezellige (vrijdagochtend) koffiepraatjes. Elly van Leeuwen, Marianne 
Haasnoot en Carla Lanen wil ik bedanken voor al hun hulp bij vele praktische zaken, maar 
vooral voor jullie luisterend oor en gezellige praatjes als ik even afleiding nodig had.  

 
Gelukkig kwamen er ook andere promovendi hun onderzoek afmaken of beginnen bij KNCV 
Tuberculosefonds. Door de komst van Saskia den Boon, Marleen Vree en later Christiaan 
Mulder was ik niet meer de enige promovendi binnen de unit, en kon ik met jullie 
ervaringen, lichte frustraties en handige weetjes delen wat ik zeer gewaardeerd heb.  
 

Nico Kalisvaart, jij vormt de brug tussen de unit onderzoek en de unit nationaal. Bedankt 
voor je hulp bij het aanleveren en koppelen van gegevens uit de Nederlandse Tuberculose 
Registratie. Alle onderzoeken uit dit proefschrift hebben daar in meer of mindere mate 
baat bij gehad!  
 
Collega’s van de unit nationaal zorgden ervoor dat bij het uitdenken van nieuwe 
onderzoeken de praktijk van de tbc-bestrijding niet uit het oog verloren werd; zij waren 
een graag gebruikt klankbord. Connie Erkens, bedankt dat je deur altijd open stond en je 
altijd bereid was om mee te denken. Vincent van Kuyvenhoven, Paul van Gerven, Baukje 
Vegter, Marushka Šebek, Niesje Jansen bedankt voor het delen van jullie inzichten. 
Overige collega’s van KNCV Tuberculosefonds; bedankt voor jullie belangstelling, de 
prettige werksfeer, het verzorgen van literatuur, en het meevieren van nieuwe publicaties 
en andere hoogtepunten. 
 
Wat dit promotieproject interessant maakte, was de samenwerking met anderen. 
Allereerst de GGD’en die deelnamen aan één of meerdere van de onderzoeken in dit 

proefschrift. Zonder de bijdragen van vele artsen, sociaal verpleegkundigen en medische 
technisch medewerkers was dit boekje grotendeels leeg geweest. Het spanningsveld 
tussen de directe patiëntenzorg en het doen van wetenschappelijk onderzoek was soms 
lastig. Ik wil jullie erg bedanken voor jullie deelname, jullie hulp bij het nazoeken van 
ontbrekende gegevens, het nabellen van deelnemers die niet meer verschenen op 
vervolgbezoeken, en de gezellige GGD-bezoeken tijdens het monitoren van de 

onderzoeken. In het bijzonder wil ik de mensen die namens de GGD’en deelnamen aan het 
PREDICT-overleg bedanken voor de nuttige discussies en het uitwisselen van ervaringen; 
Marlies Mensen, Jan Reijnders, Erik Huisman, Arjanne van Nes, Harry de Lange en Daniëlle 
van Eijk.  
 

Ook wil ik graag alle tuberculose patiënten en contacten bedanken die aan de studies in 
dit proefschrift deelnamen, toestemming gaven voor het gebruik van hun gegevens, de 
tuberculinehuidtest en bloedtesten ondergingen en terugkeerden voor de controles naar 
de GGD’en. 
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Dan waren er de echte ‘IGRA-experts’ bij het LUMC. Sandra Arend, je passie voor je vak is 
bewonderenswaardig. Bedankt voor je enthousiaste betrokkenheid bij het PREDICT-

onderzoek. Willeke Franken, mijn mede ‘PREDICT-maatje’. We werden een steeds beter, 
en vooral gezelliger team. Bedankt voor het delen van de hoogte en diepte punten van het 
onderzoek doen en promovendischap. Nu is het eindelijk écht tijd voor champagne! 
 
De ‘kosten-experts’ van het ErasmusMC: Jan Hendrik Richardus, Frans Rutten en Suzanne 
Pollinder wil ik graag bedanken voor het verrijken van mijn kennis over onderzoek doen 

naar kosten effectiviteit.  
 
De ‘moleculaire-experts’ van het Nationaal Mycobacteriën Referentie Laboratorium van 
het RIVM: Dick van Soolingen, Kristin Kremer en Petra de Haas wil ik bedanken voor hun 
bijdragen aan de transmissie studies. 
 
De leden van de adviescommissie wil ik bedanken voor het bewaken van de voortgang van 
het hele ZonMw-project en de nuttige aanvullen die uit haar vergaderingen voortkwamen.  
 
Verschillende studenten droegen tijdens hun stage bij aan één van de onderzoeken uit dit 
proefschrift: Jonie, Sandra, Marloes en Linda heel erg bedankt. 
 
Dr. Dick Menzies, I would like to thank for his invitation to participate in his multinational 
patient cost study and his support in analyzing and publishing the data of The Netherlands.  
 
Wat fijn dat er ook andere jonge infectieziekten epidemiologen en vrienden waren. De 

Londense weekendjes met Rein en Marlieke heb ik enorm gewaardeerd en zorgend voor 
nieuwe energie en idealen. Alma, het was een hele leuke ervaring om ook na onze studie 
weer met elkaar samen te kunnen werken. Ik kijk vol spanning uit naar jullie boekjes. 
 
Andere vrienden; Hendrika, Floor, Noor, en volleybalgenoten zorgden voor de nodige 
welkome afleiding, ontspanning en inspanning waardoor het promotiewerk even op de 

achtergrond verdween. Chantal, bedankt voor het meeleven en de gezelligheid thuis; ook 
heel belangrijk!  
 
Krista en Mirjam bedankt dat jullie straks als mijn paranimfen naast mij staan. Krista, als 
niet-studievriendin, wist jij toch als één van de beste wat het promoveren met zich mee 

bracht. Bedankt voor je vriendschap die ook gewoon bleef als we elkaar niet elke week 
spraken. 
Mirjam, dat jij naast mij zou staan stond al vanaf ’t begin vast. Wat fijn dat ik zoveel met 
je kan delen en je aan een half woord genoeg hebt. Tijdens onze wandelingen konden we 
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ongestoord alle promotie perikelen en epidemiologische problemen weer op een rijtje 
zetten. Bedankt voor je fijne vriendschap.  
 

Gerrit, Nienke, Lobke, Floor en Mattijs, bedankt voor jullie belangstelling en de nodige 
blootstelling aan ‘Giermannen’ tijdens Menno’s afwezigheid. 
 
Op enige afstand volgden mijn ouders en zusje het hele traject en zorgden vooral voor de 
mentale steun en liefde. Christine en Ryan, bedankt voor jullie gezellige afleiding en 
relativering. Pap en Mettie, bedankt voor jullie betrokkenheid. Mams, bedankt voor je 

luisterend oor waar ik nog steeds graag gebruik van maak!  
 
Menno, I saved the best for last! Danzij jouw onuitputtelijke optimisme, je soms strenge 
toespraken, het meelezen met alle (!) stukken, kwam het einde van dit proefschrift steeds 
meer in zicht. Bedankt voor je onvoorwaardelijke geloof dat het goed zou komen. Ik kijk 
uit naar alle nieuwe avonturen die ik graag samen met je ga beleven.  
 
 
 

 




