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Met het schrijven van dit dankwoord komt er een einde aan een bewogen project dat 
uiteindelijk bijna 10 jaar heeft geduurd. Ik schrijf dit nadat de eerste piek van de 
Coronapandemie in Nederland en het grootste deel van Europa achter de rug is. In de 
V.S. en Zuid-Amerika grijpt het virus nog steeds flink om zich heen. Gebaseerd op de 
statistieken lijkt het in Afrika op het moment van schrijven nog mee te vallen. Het is 
onduidelijk in hoeverre dit inderdaad het geval is omdat er nog met man en macht 
wordt gewerkt om de COVID-19 testcapaciteit van laboratoria in Afrika te verhogen. Er 
zouden dus gevallen gemist kunnen worden. Het tekortschieten van laboratoriumtest-
capaciteit blijkt, in het kader van Corona, niet alleen een probleem in 
ontwikkelingslanden. Ook in Nederland schoot deze, enigszins tot mijn verbazing, 
tekort. Gebrekkige toelevering van relatief simpele reagentia bleek onderdeel van het 
probleem.  

Met dit onderzoek heb ik geprobeerd een steentje bij te dragen aan het verbeteren van 
laboratoria wereldwijd om zo toekomstige uitbraken sneller te kunnen detecteren en 
patiënten een grotere kans op een juiste diagnose te geven. Als gezegd, het was een 
bewogen project dat ik onder geen beding zonder hulp en ondersteuning van anderen 
had kunnen voltooien. Er zijn een groot aantal mensen die ik hiervoor zeer dankbaar 
ben.  

Allereerst wil ik mijn dank betuigen aan Jacqueline Broerse, die mij een promotieplek 
heeft gegeven aan de Vrije Universiteit Amsterdam en mij heeft begeleid in de laatste 
fase van mijn promotieonderzoek. Daarnaast wil ik Paul Klatser bedanken voor het 
mogelijk maken en voor het ondersteunen van mijn promotieonderzoek. In 2010 is 
onder jouw hoede mijn stage uitgelopen op een vaste baan, met promotieonderzoek en 
al, bij de Lab Systems Groep op KIT Biomedical Research. Toen KIT BR moest sluiten 
heb je als lid van de raad van advies van DATOS mede mogelijk gemaakt dat we, wat we 
bij de Lab Systems Groep hadden opgebouwd, konden voortzetten met DATOS. 
Ondanks alle veranderingen over de afgelopen jaren bleef je mij ook begeleiden en 
aanmoedigen om door te gaan met mijn promotieonderzoek, waarvoor heel veel dank.  

Daarnaast wil ik heel, heel veel dank betuigen aan Linda Oskam. Linda, je hebt over de 
afgelopen jaren vele petten op gehad: eerst als mijn leidinggevende, om die pet 
vervolgens in te wisselen voor die van compagnon annex mede-directeur-groot-
aandeelhouder annex medebestuurder annex collega van DATOS. Eén pet heb je echter 
nooit verwisseld of afgezet: die van mentor. Sinds mijn eerste stagedag, tevens de eerste 
dag van het bestaan van de Lab Systems Groep op KIT BR, ben je mijn mentor geweest. 
Onder jouw hoede heb ik mijn horizon enorm verbreed. We hebben talloze kleine en 
grote avonturen beleefd op veel verschillende plekken op de wereld. Ik heb kunnen 
groeien in het vakgebied door de vele kansen en uitdagingen die je me hebt gegeven en 
onder jouw hoede leerde ik zelfstandig missies en projecten uitvoeren. Uiteindelijk zijn 
we samen in 2016 ons grootste avontuur aangegaan met het oprichten van DATOS. 
Vanaf mijn eerste werkdag heb je mij ook aangemoedigd en ondersteund in het 
opzetten en uitvoeren van mijn promotieonderzoek en bleef je me onafgebroken 
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aanmoedigen om door te gaan. Voor dit alles zal ik je mijn leven lang dankbaar zijn! En 
ik kijk uit naar alle avonturen die ons nog te wachten staan. 

Daarnaast natuurlijk dank aan mijn promotiecommissie: prof.dr. Joost Ruitenberg, 
prof.dr. Jan Hendrik Richardus, prof.dr. Tobias Rinke de Wit, dr. Pascale Ondoa en dr. 
Marga Goris. Dank voor het beoordelen van mijn proefschrift en voor jullie bereidheid 
mij te bevragen over mijn promotieonderzoek. 

Voorts wil ik ook graag mijn paranimfen Niels Datema en Chris Rengefors bij voorbaat 
bedanken voor hun hulp en de lol die we ongetwijfeld gaan hebben in de aanloop naar 
de verdediging van mijn proefschrift en daarna. Niels, dank ook voor het aanwenden 
van je eindeloze talent als ontwerper voor het design van de omslag van mijn 
proefschrift. Naast ontwerper van allerlei andere prachtige producten, mag je jezelf nu 
zeker ook een zeer kundig ontwerper van proefschriften noemen.  

Ik wil ook de leden van de voormalige Lab Systems Groep van KIT BR bedanken voor 
hun steun en begeleiding bij het mogelijk maken, opzetten en uitvoeren van mijn 
promotieonderzoek. Mirjam Engelberts, je hebt me de ins en outs van de ISO 15189 
standaard en de toepassing ervan geleerd en mede dankzij jou kon ik groeien in de 
wereld van kwaliteitsmanagement. Stella van Beers (officieel geen lid van de Lab 
Systems Groep maar toch wel heel belangrijk voor veel van haar activiteiten), je leerde 
mij de geschiedenis van en gedachte achter kwaliteitsmanagement en ook de fijne 
kneepjes van het vak van training geven. Tot op de dag van vandaag pluk ik daar de 
vruchten van. Heel veel dank hiervoor.  

Hoewel ik met DATOS een geweldige tijd beleef en dankzij DATOS het werk voort kan 
zetten, voel ik ook weleens heimwee naar KIT BR. Dit was een afdeling die mooi werk 
verrichtte voor veel mensen in ontwikkelingslanden. De mensen die er werkten 
zorgden voor een inspirerende omgeving waar het doen van onderzoek aangemoedigd 
werd, maar waar ook een juiste hoeveelheid pragmatisme werd gehandhaafd om 
ervoor te zorgen dat het werk ten goede kwam aan ontwikkelingshulp. Aan al mijn 
voormalige collega’s van KIT BR: bedankt voor jullie steun bij het uitvoeren van mijn 
promotieonderzoek en het plezier dat ik met jullie heb mogen beleven! 

Daarnaast zijn er nog een aantal personen die zich specifiek voor mijn 
promotieonderzoek hebben ingezet en waarvoor ik hen dank verschuldigd ben. Katrina 
Roper, thank you for your support throughout my PhD project. First as member of the 
unit in the WHO Lyon office which initiated the development of the LQSI tool and later 
as a personal mentor. I appreciate and am very grateful for your encouragements and 
support over the years. I hope we get the chance to work together many times more in 
the future. I would also like to thank the other members of the WHO Lyon office, 
particularly Sébastien Cognat and Virginie Dolmazon, for initiating and supporting the 
development of the LQSI tool and by that, giving me a chance to work on my PhD project. 
We are like-minded and I hope that we will get plenty more opportunities to commit 
ourselves to laboratory strengthening worldwide. In the same way I’d like to thank the 
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members of the Global Laboratory Initiative, with whom I could do the work, with 
support from the USAID TB-CARE I project, that led to the GLI tool.  

Graag wil ik verder een woord van dank richten tot alle andere personen die over de 
afgelopen 10 jaar een rol, groot of klein, hebben gespeeld in het uitvoeren en voltooien 
van mijn promotieonderzoek. Peter Hessels: lange leve je kennis van Drupal en dank 
voor het aanwenden van deze kennis voor het ontwerpen van de GLI en LQSI-tools. 
Meta Bossers, dank voor je hulp bij het opdiepen van artikelen waarvan sommige wel 
erg lang geleden gepubliceerd zijn. Jochum Jarigsma, dank voor je verruimende 
inzichten in het zoeken naar mogelijkheden en je lidmaatschap van de raad van advies 
van DATOS. Further, in alphabetical order: Emily Adams, Valentina Anisimova, Martin 
Baker, Armand van Deun, Chris Gilpin, Obert Kachuwaire, Frank Konings, Ingeborg 
Nagel, Pascale Ondoa, John Ridderhof, Magdi Samaan, Jerod Scholten, Tom Shinnick, 
and Nicolas Steenkeste, thank you all for your contributions to the various studies of 
my PhD project. I would also like to thank the management and staff of the National 
Tuberculosis Reference Laboratories of Benin, Botswana, and Uganda for their 
cooperation. Daarnaast ook dank aan het KIT als organisatie en de collega’s van het KIT 
voor het bijdragen aan mijn promotieonderzoek. 

Voor de uitvoering van een promotieonderzoek moeten de juiste kansen worden 
gecreëerd in het werkveld en ik heb het geluk, en ben er dankbaar voor, dat ik deze 
kansen heb gekregen. Echter was het voltooien van een promotieonderzoek voor mij 
desondanks onmogelijk geweest zonder support van familie en vrienden. Voor een 
aantal mensen voel ik dan ook een dankbaarheid die zo groot is dat ik het moeilijk vind 
deze in woorden uit te drukken. Allereerst en boven alles voor mijn vrouw. Jeanette, 
mijn dank is eindeloos voor alle steun die je me hebt gegeven maar ook voor de 
eindeloze flexibiliteit die je hebt getoond. Het doen van een promotieonderzoek naast 
een ‘gewone’ baan vergt niet alleen veel van de promovendus maar ook van zijn/haar 
gezin. Vele avonden ben ik niet thuis geweest. Daarbij komt dat ik ook nog zo’n 10 
weken per jaar op reis ben. Zelfs in de afgelopen drie jaar, toen ons leven verrijkt werd 
met de komst van Linnéa, bleef je me steunen en vond je het oké dat ik vele avonden en 
weekenden aan mijn promotieonderzoek werkte. Dank, dank, dank, dank, dank.  
Je bent geweldig! 

Zoals voor veel promovendi zal gelden, geldt ook voor mij dat ik mijn ouders enorm 
dankbaar ben. Ze hebben zich gedurende mijn hele leven ingezet om mij te brengen 
waar ik nu ben. Zonder hun steun en een juiste mix van aanmoediging maar ook 
weleens afremming had ik het niet tot hier kunnen schoppen. 

Een speciaal woord van dank wil ik ook richten tot mijn schoonouders die mij, maar 
ook mijn vrouw, ondersteund hebben bij het voltooien van mijn promotieonderzoek. 
Specifiek ook dank aan Anders Rengefors, in de rol van mijn schoonvader maar ook als 
lid van de raad van advies van DATOS en leidend bij het ondersteunen van Linda en mij 
bij het oprichten van DATOS, waardoor ik mijn promotieonderzoek voort kon zetten. 
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Om een promotieonderzoek goed uit te kunnen uitvoeren moet je er ook weleens niet 
mee bezig kunnen zijn. Daar zorgden mijn vrienden voor. Dames en heren A-vrienden, 
dank jullie wel voor alle lol en afleiding over de afgelopen jaren. Zoals sommigen van 
jullie weleens hebben gegrapt: zonder jullie was ik een kluizenaar geworden die enkel 
en alleen zou hebben gewerkt. Ik geloof niet dat dit tot een beter resultaat zou hebben 
geleid.  

Een allerlaatste woord van dank wil ik richten tot alle personen die ik niet specifiek 
benoemd heb maar die over de afgelopen 10 jaar op welke manier dan ook een rol 
hebben gespeeld in het mede mogelijk maken van mijn promotieonderzoek en het 
leerproces dat ik gelijktijdig heb doorgemaakt.  

De huidige tijden tonen aan dat, hoewel ik het hoofdstuk van mijn promotieonderzoek 
afsluit, het werk er nog lang niet op zit. Ik hoop mij dan ook in de toekomst nog volop 
in te kunnen zetten voor het verbeteren van laboratoria, waar ook ter wereld.  

Ik ben er klaar voor! 


