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Eindelijk is het dan zover: mijn proefschrift is klaar! Het is voor mij een geweldige tijd 

geweest, maar ook een zware ‘bevalling’. Nu rest mij nog een laatste taak, mijn 

dankwoord schrijven. Wetenschappelijk gezien is dit het minst belangrijke deel van 

mijn proefschrift, maar persoonlijk gezien het allerbelangrijkste. Zonder de hulp van 

al mijn collega’s, vrienden en familie was dit proefschrift er niet gekomen. Er zijn veel 

mensen op één of andere manier belangrijk geweest en ik hoop dat ik aan iedereen 

heb gedacht. Mocht ik je toch vergeten zijn te noemen, sorry daarvoor, maar jouw 

bijdrage aan het afronden van mijn proefschrift is er niet minder om! 

Maiza en Katja, bedankt dat jullie mijn copromotoren, collega’s en mentors zijn 

geweest de afgelopen jaren. Ik heb ontzettend veel van jullie geleerd in die tijd. 

Bedankt voor deze kans die jullie mij gegeven hebben, jullie vertrouwen in mij en 

jullie geduld, tijd en moeite. Maiza, jouw enthousiasme voor infectieziekten, 

onderzoek doen en les geven hebben mij altijd enorm geïnspireerd. Verder is jouw 

optimisme een grote steun in de rug geweest. Katja, jouw enorme energie en inzet, 

kritische blik en deskundigheid heb ik altijd ontzettend gewaardeerd en bewonderd. 

Daarnaast heb ik door jou geleerd veel beter wetenschappelijk te schrijven. Verder 

heb ik het altijd erg fijn gevonden dat jij nooit in onmogelijkheden denkt, maar in 

mogelijkheden.  

Jos, bedankt dat jij mijn promotor bent geweest de afgelopen jaren. Ook van jou heb ik 

ontzettend veel geleerd. Je hebt een heerlijk nuchtere en verfrissende kijk op dingen. 

Verder heeft de statistiek door jou nu veel minder geheimen voor mij en vind ik het 

één van de leukste onderdelen van onderzoek doen. 

Dear Philip Cooper, Anton Vonk Noordegraaf, Jaap van Hellemond and Michiel de 

Boer, I want to thank you for your time and effort to read and assess my thesis and 

your willingness to attend my defence. 

Frank en Marjoleine Wieringa, ik wil jullie bedanken voor de geweldige tijd die ik bij 

jullie heb gehad tijdens mijn stage in Thailand. Jullie enthousiasme en passie voor de 

wetenschap is aanstekelijk. Mede daardoor heb ik voor de wetenschap gekozen en aan 

deze stage heb ik ook deels deze promotiekans te danken. 

Mi tesis tampoco hubiera sido posible sin varias personas en Cuba. Quiero agradecer a 

todos los niños y sus padres para participar en el estudio. También quiero agradecer 

a todas las personas de INHEM y los municipios por su ayuda durante el proyecto y 

el trabajo de campo, especialmente Mariano, Ana María, Lenina, y Raquel. Raquel, 

estoy muy feliz de haberte conocido. Siempre ha sido un placer de trabajar contigo, he 

aprendido mucho de ti y tú eres de valor inestimable para el proyecto. Gracias por 

todo, mi ‘madre cubana’. Martha, Enrique, Maritza, Tony y Elena, gracias por 

cuidarme tan bien cuando me quedé en su casa. 
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Ik wil al mijn oud-collega’s van Gezondheidswetenschappen bedanken voor de 

fijne tijd die ik bij jullie gehad heb en wat ik van jullie heb kunnen leren in die tijd. 

Specifiek wil ik mijn oud-collega’s van de U4-gang bedanken voor de gezellige en 

leerzame tijd. Ik denk met veel plezier terug aan de vele interessante discussies, 

borrels bij de Tegenstelling of ‘Het Mandje’ en de heerlijke kerstdiners. Trynke (jij 

komt zo nog een keer aan bod), Fleur, Nienke, Maarten, Adrienne, Dagmar en Niels, 

bedankt dat jullie zulke fijne en gezellige kamergenoten zijn geweest. Het was fijn om 

met jullie te kunnen sparren en successen maar ook frustraties te kunnen delen. Ook 

Rosalie, Iris en Alette wil ik bedanken voor hun gezelligheid en interesse in mijn wel 

en wee. Milly, Colleen, Brechje and Qaisar, it was really nice to work with you at the 

Infectious Diseases section. Thank you for everything that you have learned me about 

science and teaching and for the nice meals (made) together. 

Kim, Lynn, Kirezi en Tine, het was fijn jullie als collega’s te hebben bij het ITG. Ik 

vond het altijd een plezier om naar Antwerpen te komen. De periodes dat ik bij jullie 

was om te werken waren altijd zeer aangenaam en leerzaam. Ik heb veel van jullie 

geleerd en de verschillende etentjes waren altijd erg leuk. Kim, jij bent vaak een steun 

voor mij geweest zowel in Antwerpen als in Cuba. Het was erg gezellig dat je mee was 

op veldwerk in Cuba en ik zal die tijd nooit vergeten. Bedankt ook voor de vele 

gezellige en lekkere Lucy Changskes samen! 

Frank en Roos, ook jullie bedankt voor jullie hulp en de gezelligheid tijdens het 

veldwerk in Cuba. Het was een leuk tijd met z’n allen en ik heb fijne herinneringen aan 

ons werk met de Cubaanse kinderen en onze avonturen in onze vrije tijd (Cubaanse 

auto’s, sigaren, naar de kapper gaan, een onverwachtse kunstaankoop of toch niet, 

cocktails en nog veel meer ☺).  

Anne en Jessica, bedankt voor de gezellige tijd bij de studievereniging Salus waarbij 

we samen aan het tijdschrift ‘Tussendoortje’ werkten. Het mooie is dat we nu nog 

steeds vriendinnen zijn en hopelijk is over een tijdje ook jullie promotie een feit! 

Ik wil ook alle bachelor en master stagiaires die ik gehad heb bedanken. Jullie inzet, 

enthousiasme en vragen waren altijd erg inspirerend. Kim, het is erg leuk dat we aan 

jouw stage een vriendschap hebben overgehouden en ik door jou op het pad van mijn 

huidige werk terecht ben gekomen. 

Ik wil ook mijn (oud-)collega’s bij de afdelingen MMI van het Erasmus MC en het 

VUmc bedanken voor hun interesse en steun tijdens het laatste traject van het 

afronden van mijn proefschrift. Charlotte, Heidy en Marguerite, samen de opleiding 

tot Deskundige infectiepreventie doen schept een band en jullie hadden daarnaast ook 

altijd een luisterend oor voor mijn promotieperikelen naast de opleiding.  
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Carlijn, Claudia, Jolien, Maarten, Margriet, Mira, Nancy en Sonja, heel erg bedankt 

voor jullie vriendschap en steun de afgelopen jaren. Ik bof maar met zulke goede 

vrienden. De vele gezellige afspraken zijn voor mij erg belangrijk geweest. 

Brigit, Christel, Dianne, Frouke, Trynke en Wilma, mijn ‘VU-meiden’ groep, ik ben 

heel erg blij dat jullie mijn vriendinnen zijn. We hebben een ontzettend leuke 

studententijd samen gehad bij Gezondheidswetenschappen en zijn er altijd voor 

elkaar geweest tijdens studie-, stage-, promotie-, werk- en privéperikelen. Onze 

maandelijkse etentjes en jaarlijkse weekendjes weg zijn altijd erg gezellig en zijn op 

verschillende momenten een grote steun voor mij geweest. Christel en Trynke, 

bedankt voor jullie nuttige input tijdens verschillende fases van mijn promotie. Ik ben 

erg blij dat jullie beiden tijdens mijn promotie aan mijn zijde willen staan als  

mijn paranimfen. 

Cindy, wij zijn al zo lang vriendinnen, voelen elkaar heel goed aan en kunnen alles met 

elkaar bespreken. Ik weet dat jij als geen ander mijn frustraties met de laatste zware 

loodjes hebt begrepen. Heel erg bedankt voor jouw vriendschap en steun! Hopelijk is 

jouw frustratie binnenkort ook verleden tijd. 

Ik wil mijn hele familie bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en liefde. Nini, 

Herman en Vincent, bedankt dat jullie altijd zoveel vertrouwen in mij hebben. 

Deborah, bedankt dat jij zo’n lieve zus voor mij bent geweest. Papa en mama, 

bedankt dat jullie altijd in mij geloven, er altijd voor mij zijn geweest en mij 

gestimuleerd hebben om te proberen het hoogst haalbare te bereiken. 

Mijn allerliefste Caspar, jouw liefde, steun en vertrouwen zijn het belangrijkste in 

mijn leven en hebben mij er altijd doorheen geholpen. Jouw pragmatische en rustige 

instelling was vaak precies wat ik nodig had. Hoe afgezaagd het ook mag klinken, ik ga 

het toch zeggen, jij bent mijn rots in de branding. Wij zijn er voor elkaar in de voor het 

overgrote deel zeer goede tijden, maar ook in de moeilijke periodes van ons leven en 

uiteindelijk komt onze liefde er alleen maar sterker uit. Zolang wij samen zijn en alle 

avonturen van het leven samen tegemoet treden, kan ik de hele wereld aan! 


