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SUMMARY

Human Papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmittable infection 
worldwide and is involved in approximately 5% of all cancers worldwide. In over 
99% of the squamous cell carcinomas of the cervix a persistent infection with 
oncogenic or high-risk HPV types is the causative agent. Since 2006, prophylactic 
HPV vaccines have been introduced in order to prevent HPV-related diseases. 
Many countries have introduced the HPV vaccine in their National Immunization 
Program. In 2010, the Netherlands has introduced routine vaccination for 12-year 
old girls with the bivalent HPV16/18 vaccine (against HPV16 and 18). In 2009 
a catch-up campaign was performed offering vaccination to girls born between 
1993 and 1996. Originally the vaccine was given in three-dose schedule at 0, 1 
and 6 months. From 2014 onwards a two-dose schedule was implemented (0 and 
6 months). This thesis describes research on monitoring activities with regard to 
the effectiveness and immunogenicity of the Dutch HPV vaccination program. 
Chapter 1 gives a general introduction about HPV, its role in carcinogenesis, 
epidemiology and preventive strategies, with a focus on HPV vaccination. 

Part 1: Effects of HPV vaccination from a monitoring perspective
Alongside introduction, the Dutch Health Council advised for close monitoring of 
the HPV vaccination program. Several studies have been performed since, of which 
some are addressed in this thesis. Important question at the implementation of HPV 
vaccines in immunization programs was the long-term population effectiveness 
of the vaccines. Part I of this thesis covers studies among girls born between 
1993 and 1996 eligible for the three-dose catch-up campaign in 2009/2010. The 
HPV Amongst Vaccinated And Non-vaccinated Adolescents (HAVANA) cohort 
study aims to follow-up the immunogenicity and effectiveness of the three-dose 
HPV vaccination schedule among girls eligible for the catch-up HPV vaccination 
program. In Chapter 2, using data from the HAVANA study, we estimated the 
vaccine effectiveness against incident and 12-month persistent infections up to six 
years post-vaccination. Nearly full protection (97.7% (95%CI 83.5-99.7%) against 
HPV16/18 persistent infections of was found. Also, an effectiveness against 
HPV31/33/45 of 61.8% (95%CI 16.7-82.5%) was observed. No indications were 
found for waning of protection up to six years post-vaccination for both vaccine 
and cross-protective types (HPV 31/33/45). 
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Concerns that HPV vaccination might lead to riskier sexual behavior were raised 
at the implementation of HPV vaccination. Chapter 3 describes results from a 
longitudinal questionnaire study among girls eligible for the catch-up vaccination 
with a follow-up of two-years. Overall, we did not find indications that vaccination 
influenced sexual behavior differentially between HPV-vaccinated and 
unvaccinated girls during our two year follow-up. The few differences found may 
be related to existing disparities in the socio-demographic characteristics of this 
young population. Our results also point to the importance (and improvement) 
of education with regard to safe sex practices. Our findings do not suggest that 
vaccination status is associated with changes in sexual risk behavior and thus it 
is unlikely that this might influence the effectiveness of the vaccination program.  

Part 2: Monitoring the introduction of the two-dose HPV vaccination schedule
Based on recommendations of the European Medicines Agency, the Dutch 
Minister of Health, Welfare and Sports decided to change to a two-dose vaccination 
schedule in January 2014. The two-dose schedule (0,6 months) was directly 
implemented. Studies evaluating and monitoring the two-dose HPV vaccination 
schedule are covered in Part II of this thesis. At the time of implementation 
available evidence on immunogenicity of two- compared with three-doses was 
systematically reviewed, this review is described in Chapter 4. This systematic 
review showed non-inferior antibody concentrations of two- compared with 
three-doses for the quadrivalent vaccine up to 36 months and up to 48 months 
for the bivalent vaccine comparing two-doses in girls to three-doses in young 
women. However, comparing girls within their own age group not always resulted 
in non-inferior immunogenicity. We confirmed these findings using Dutch data 
from the HPV2D-study in Chapter 5. Girls, eligible for three-dose vaccination 
(birth cohorts 1997-2000), who had received three- or two-doses (0,6 months) 
of the bivalent vaccine up to 4 ½ years previously, were compared on antibody 
concentrations and avidity. Non-inferior antibody concentrations for the vaccine 
and cross-protective types, for HPV18/31/33/45 were only found at 2-3 years 
post-vaccination.  Non-inferior antibody avidity for vaccine and cross-protective 
types was observed comparing three- with two-doses up to 4 ½ years vaccination, 
independent of antibody concentrations. Chapter 6, a review up to the fall of 
2015, shows comparable results with regard to antibody levels and avidity in 
two- and three-doses vaccinated girls as in Chapter 4 and 5. Data with regard to 
T-cell formation after a two-dose schedule (0,6 months) was inconclusive. B-cell 
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memory seems to be mainly influenced by age and not by dose. Comparable B-cell 
responses were found in girls 9-14 years of age receiving either two- (0,6 months) 
or three-doses of vaccine. For HPV18 a better B-cell response was observed 
among the younger recipients in general. Effectiveness studies on genital warts, 
HPV infections and cervical lesions performed so far, indicated in some cases a 
slightly lower effectiveness for a two-dose schedule. However, results so far arise 
from cohorts eligible for three-dose vaccination and methodological challenges 
arise when using these studies. Vaccinated girls from the first birth cohort (2001) 
eligible for routine vaccination with the two-dose schedule in 2014 were followed 
up with regard to immunogenicity. In Chapter 7, high antibody levels and high 
avidity against vaccine types were shown up to 24 months after vaccination. 

Part III: Methodological challenges in monitoring of HPV vaccination
Part III of this thesis covers the methodological challenges encountered when 
monitoring the HPV vaccination program. At this moment, no clear guidelines 
are available for the use of non-inferiority margins in vaccine studies. By means 
of the systematic review described in Chapter 8, it was found that most studies 
used the implicitly recommended margins of a difference of 10%, or a geometric 
mean concentration/titer of 1.5/2.0. Explanation with regard to the margin was 
lacking in most articles reporting on non-inferiority vaccine studies. A framework 
for defining the non-inferiority margin in vaccine studies was suggested, as it 
is debatable whether different vaccines should all use the same non-inferiority 
margin. 

Various statistical approaches are available to analyze data from longitudinal 
studies evaluating effectiveness against persistent HPV infections. In Chapter 9, 
we have examined these different statistical methods. The aim was to get insight 
into differences between available statistical methods. Also, the impact on VE 
estimations was compared by applying these methods to data of the HAVANA 
study. Although the underlying assumptions between these methods differed, 
quite comparable estimations for the effectiveness against HPV16/18/31/33/45 
persistent infections in young women eligible for routine HPV vaccination were 
found. Based on the satisfaction of assumptions and the use of all available data 
the Prentice Williams Peterson Total-Time approach was suggested as most valid 
approach. 
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Part IV: Future perspective
Since introduction of HPV vaccination, knowledge on the role of HPV in non-
cervical cancers has increased. In Chapter 10, the role of including non-cervical 
HPV-associated diseases in cost-effectiveness analyses for HPV vaccination was 
explored. Decreases up to almost three (girls only programs) or four (gender-
neutral programs) times were found when including these diseases in the 
Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER). These lower ICERs make it more 
likely for programs to fall beneath the cost-effectiveness threshold, enlarging the 
possibilities for large scale (gender-neutral) vaccination programs.

Chapter 11 is the general discussion of this thesis. In this discussion the most 
important findings from this thesis are elaborated, in relation to the current Dutch 
vaccination program and future perspectives. Important considerations with 
regard to HPV vaccination in the upcoming years will be the possibility of gender-
neutral vaccination, the challenge of suboptimal vaccination coverage, whether 
one dose of vaccine might be enough and the confluence of vaccinated women 
into the cervical cancer screening program.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het Human Papillomavirus (HPV) is wereldwijd de meest voorkomende seksueel 
overdraagbare infectie en als veroorzaker betrokken bij ongeveer 5% van alle 
kankers wereldwijd. Bij ongeveer 99% van de plaveiselcelcarcinomen van de 
baarmoederhals is een persisterende infectie met oncogene of hoog-risico HPV-
typen de veroorzaker. Sinds 2006 zijn profylactische HPV-vaccins beschikbaar 
gekomen om HPV-gerelateerde ziekten te voorkomen. Veel landen hebben het 
HPV-vaccin geïntroduceerd in hun immunisatie programma. In Nederland 
worden vanaf 2010 12-jarige meisjes routinematig gevaccineerd met het bivalente 
HPV16/18-vaccin (tegen HPV16 en 18). In 2009 werd er voor meisjes geboren 
tussen 1993 en 1996 een inhaalcampagne georganiseerd. Het oorspronkelijke 
vaccinatieschema bestond uit drie doses gegeven op 0, 1 en 6 maanden. Vanaf 
2014 werd gebruik gemaakt van een twee-doses schema (0 en 6 maanden). Dit 
proefschrift beschrijft onderzoek naar aanleiding van monitoringsactiviteiten met 
betrekking tot de effectiviteit en immunogeniciteit van het Nederlandse HPV-
vaccinatieprogramma. Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over HPV, de rol 
in de carcinogenese, epidemiologie en preventieve strategieën, met de nadruk op 
HPV vaccinatie.

Deel 1: Effecten van HPV-vaccinatie vanuit een monitoringsperspectief
Naast het advies voor de invoering van de HPV vaccinatie in Nederland, 
adviseerde de Gezondheidsraad om het HPV-vaccinatieprogramma nauw-
lettend te volgen. Sindsdien zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd, 
waarvan er enkele in dit proefschrift worden besproken. Belangrijke vraag 
bij de implementatie van HPV-vaccins in immunisatie programma’s was 
de populatie-effectiviteit van de vaccins op lange termijn. Deel I van dit 
proefschrift beschrijft studies onder meisjes geboren tussen 1993 en 1996 
die in aanmerking kwamen voor de inhaalcampagne in 2009/2010 middels 
een drie-doses schema. De HPV Amongst Vaccinated And Non-Vaccinated 
Adolescents (HAVANA) cohortstudie heeft tot doel de immunogeniciteit 
en effectiviteit van het HPV-vaccinatieschema met drie doses te monitoren. 
Gebruikmakend van gegevens uit de HAVANA-studie, hebben we in Hoofdstuk 2 
de vaccin effectiviteit geschat tegen incidente en 12 maanden aanhoudende 
(persistente) infecties tot zes jaar na de vaccinatie. We vonden hierbij een bijna 
volledige bescherming tegen aanhoudende infecties met HPV16/18 (97.7% (95% 
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betrouwbaarheidsinterval (BI) 83.5%-99.7%). Ook werd er bescherming gevonden 
tegen HPV31/33/45 met een vaccin effectiviteit van 61.8% (95% BI 16.7% – 82.5%). 
Er werden geen aanwijzingen gevonden voor afnemende bescherming zowel voor 
de typen in het vaccin, als de kruisbeschermingstypes (HPV 31/33/45).

Rondom de implementatie van de HPV vaccinatie werden zorgen geuit dat HPV-
vaccinatie mogelijk zou kunnen leiden tot riskanter seksueel gedrag. Hoofdstuk 3 
beschrijft de resultaten van een longitudinale vragenlijststudie onder meisjes 
die in aanmerking kwamen voor de inhaalcampagne, waarbij de deelneemsters 
werden gevolgd over een periode van twee jaar. Over het algemeen vonden we 
geen aanwijzingen dat vaccinatie seksueel gedrag anders beïnvloedde tussen HPV-
gevaccineerde en niet-gevaccineerde meisjes. De enkele geobserveerde verschillen 
houden mogelijk verband met bestaande verschillen in de sociaal-demografische 
kenmerken van deze groep jonge deelneemsters. Onze resultaten wijzen eveneens 
op het belang van en het verbeteren van voorlichting rondom veilige seks. Onze 
bevindingen laten zien dat vaccinatiestatus niet geassocieerd is met veranderingen 
in seksueel risicogedrag en het is daarom onwaarschijnlijk dat dit de effectiviteit 
van het vaccinatieprogramma zal beïnvloeden.

Deel 2: Monitoring van de introductie van het twee-doses HPV vaccinatieschema 
In januari 2014, besloot de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 
basis van aanbevelingen van de European Medicines Agency, om per direct over te 
schakelen op een twee-doses (0,6 maanden) vaccinatie schema. Studies die het twee-
doses HPV vaccinatieschema monitoren en evalueren, worden behandeld in Deel II 
van dit proefschrift. Op het moment van implementatie van het twee-doses schema, 
werd het beschikbare bewijs over immunogeniciteit van twee- in vergelijking met 
drie-doses systematisch beoordeeld, deze evaluatie wordt beschreven in Hoofdstuk 
4. Deze systematische vergelijking liet non-inferieure antilichaamconcentraties 
zien wanneer twee-doses in meisjes werden vergeleken met drie-doses in jonge 
vrouwen, voor het quadrivalente vaccine tot 36 maanden en voor het bivalente 
vaccin tot 48 maanden na vaccinatie. Wanneer meisjes werden vergeleken binnen 
hun eigen leeftijdsgroep kon echter niet altijd non-inferieure immunogeniciteit 
worden geconcludeerd. Deze bevindingen werden in Hoofdstuk 5 bevestigd met 
behulp van Nederlandse gegevens uit de HPV2D-studie. Meisjes, die in aanmerking 
kwamen voor een drie-doses vaccinatie schema (geboortecohorten 1997-2000), die 
daadwerkelijk drie- of twee-doses (0,6 maanden) van het bivalente vaccin hadden 
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ontvangen tot 4½ jaar eerder, werden vergeleken op antilichaamconcentraties en 
aviditeit. Voor de vaccin en kruisbeschermende typen, HPV18/31/33/45 werden 
enkel non-inferieure antilichaamconcentraties gevonden 2-3 jaar na vaccinatie. 
Onafhankelijk van de antilichaamconcentraties, vonden we een non-inferieure 
aviditeit van de antistoffen, wanneer we twee-doses vergeleken met drie-doses tot 
4½ jaar na vaccinatie. Hoofdstuk 6, omvat een overzicht tot het najaar van 2015 
met betrekking tot antilichaamniveaus en aviditeit bij gevaccineerde meisjes met 
twee- en drie doses en toont vergelijkbare resultaten als in hoofdstuk 4 en 5. Op 
dat moment kon op basis van de gegevens met betrekking tot de vorming van 
T-cellen na een twee-doses schema (0,6 maanden) geen goede conclusie worden 
getrokken. Het vormen van geheugen B-cellen lijkt vooral te worden beïnvloed door 
de leeftijd en niet door de het aantal doses. Vergelijkbare B-celreacties werden dan 
ook gevonden bij meisjes van 9-14 jaar die twee- (0,6 maanden) of drie doses kregen. 
In het algemeen, werd voor HPV18 werd een betere B-celrespons waargenomen 
bij de jongere ontvangers van het vaccin. Effectiviteitsonderzoeken naar genitale 
wratten, HPV-infecties en cervicale laesies die tot dusverre zijn uitgevoerd, duiden in 
sommige gevallen op een iets lagere effectiviteit voor het twee-doses schema. Echter 
deze resultaten komen veelal voort uit cohorten die in aanmerking kwamen voor 
vaccinatie middels een drie-doses schema en bij het gebruiken van deze cohorten 
zijn er diverse methodologische uitdagingen. Gevaccineerde meisjes uit het eerste 
geboortecohort (2001) die in aanmerking kwamen voor routinematige vaccinatie 
met het twee-doses in 2014, werden gevolgd met betrekking tot immunogeniciteit. 
In Hoofdstuk 7 werden tot 24 maanden na vaccinatie hoge antilichaamconcentraties 
en hoge aviditeit aangetoond tegen vaccin typen.

Deel III: Methodologische uitdagingen bij het monitoren van de HPV vaccinatie
Deel III van dit proefschrift behandelt de methodologische uitdagingen die 
zich voordoen bij het monitoren van het HPV-vaccinatieprogramma. Op dit 
moment zijn er geen duidelijke richtlijnen beschikbaar voor het gebruik van non-
inferioriteitsmarges in vaccinstudies. Door middel van de systematische review 
beschreven in Hoofdstuk 8, bleek dat de meeste studies de impliciet aanbevolen 
marges van een verschil van 10%, of een geometrisch gemiddelde concentratie/
titer van 1.5/2.0 gebruikten. In de meeste artikelen die rapporteerden over 
onderzoeken met non-inferioriteit van vaccins, ontbrak toelichting met betrekking 
tot de marge. In dit hoofdstuk doen wij een suggestie voor het bepalen van de non-
inferioriteitsmarge in vaccinstudies binnen een bepaald kader, aangezien het de 
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vraag is of verschillende vaccins allemaal dezelfde niet-inferioriteitsmarge zouden 
moeten gebruiken.

Er zijn verschillende statistische methoden beschikbaar om de werkzaamheid 
van het HPV vaccin tegen aanhoudende infecties te analyseren op basis van 
longitudinale studies. In Hoofdstuk 9 hebben we deze verschillende statistische 
methoden onderzocht. Het doel was om inzicht te krijgen in de verschillen tussen 
beschikbare statistische methoden. Ook werd de impact van deze methoden op 
de vaccin effectiviteitschattingen vergeleken door het gebruik van gegevens uit 
de HAVANA-studie. Hoewel de onderliggende statistische aannames tussen deze 
methoden verschillen, werd een vrij vergelijkbare schatting voor de effectiviteit 
tegen HPV16/18/31/33/45 aanhoudende infecties gevonden bij jonge vrouwen die 
in aanmerking komen voor de HPV-vaccinatie. Op basis van het niet schenden 
van de onderliggende aannames en het gebruik van zoveel mogelijk van de 
beschikbare data stellen wij de werd de Prentice Williams Peterson Total-Time 
benadering voor als best passende methode.

Deel IV: Toekomstperspectief
Sinds de introductie van HPV vaccinatie is de kennis over de rol van HPV bij 
niet-cervicale vormen van kanker toegenomen. In Hoofdstuk 10 onderzochten 
we de rol van het opnemen van niet-cervicale HPV-gerelateerde ziekten in 
kosteneffectiviteitsanalyses voor HPV-vaccinatie. Afnames in de Incremental Cost 
Effectiveness Ratio (ICER) tot bijna drie (alleen voor meisjes) of vier (sekseneutrale 
programma’s) keer werden gevonden wanneer deze ziekten werden meegenomen 
in de analyse. Deze lagere ICER’s maken het waarschijnlijker dat voorgestelde 
programma’s onder de drempel voor kosteneffectiviteit vallen, waardoor de moge-
lijkheden voor grootschalige (sekseneutrale) vaccinatieprogramma’s toenemen.

Hoofdstuk 11 is de algemene discussie van dit proefschrift. In deze discussie 
worden de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift uitgewerkt, in relatie 
tot het huidige Nederlandse vaccinatieprogramma en een blik op de toekomst. 
Belangrijke overwegingen met betrekking tot HPV-vaccinatie in de komende 
jaren zijn de mogelijkheid van sekseneutrale vaccinatie, de uitdaging van een 
suboptimale vaccinatiedekking, of een één-dosis vaccinatieschema misschien 
genoeg is en de opname van gevaccineerde vrouwen in het screeningprogramma 
voor baarmoederhalskanker.
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wat een mooi resultaat!

Audrey en Fiona, de HAVANA is het voorbeeld van een intensieve en succesvolle 
samenwerking tussen diverse CIb afdelingen. Bedankt voor de fijne samenwerking, 
jullie geduld en uitleg als ik met een vraag kwam en het vele werk wat jullie aan 
HPV doen. Elske, Naomi, Suzan, Rutger en Marjan hebben heel veel samples 
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geanalyseerd en ben ik dus ongelofelijk veel dank verschuldigd. Hella, hoewel 
onze samenwerking niet zo lang was zal ik toch het kerstbomen onderzoek nooit 
vergeten. Veel succes met jouw promotietraject. Pascal, bedankt voor de fijne 
samenwerking en je uitleg op al mijn domme vragen. We hebben vast een aantal 
medereizigers geschokt met onze HPV verhalen wanneer we op woensdagochtend 
onderweg waren naar de VU, maar ik vond de tripjes altijd erg gezellig.

Zonder hulp van mijn RVP-collega’s was dit boekje er zeker niet gekomen. Lieve 
dames en de enkele heren, dank voor het opofferen van jullie vrije avonden om de 
spreekuren te verzorgen. Wat mij bij zal blijven is hoe gemotiveerd en bevlogen 
het team is, maar dat er daarnaast ook altijd tijd kan worden gemaakt voor 
gezelligheid of steun als dat nodig is. Madelief Mollers en Alies van Lier, bedankt 
voor al het harde werk wat jullie aan de HAVANA hebben gedaan, voordat ik dit 
mooie project mocht overnemen.

Mijn collega’s van de afdeling Pathologie van het VUmc wil ik bedanken voor 
hun interesse in mijn onderzoek en de gezelligheid. Ik heb veel gehad aan jullie 
moleculaire en klinische blikken op mijn onderzoeken, hopelijk hebben jullie 
ook wat gehad aan mijn epidemiologische adviezen ;) Na het afronden van een 
proefschrift is er natuurlijk tijd voor feest! Lieve Patho Panthers, is het al tijd voor 
een reünie?

Margit Renkema, dank voor al die kostbare uurtjes redigeren en nadenken over de 
communicatie rondom de HPV onderzoeken! Ik heb veel van je geleerd, in ieder 
geval kan ik het woord “peniel” niet meer gebruiken zonder aan jou te denken. 
Ton van Woudenberg, wat fijn dat je mij en al die collega’s altijd weer veilig terug 
op het RIVM bracht. Dank ook aan de bloedafnamemedewerkers van SALTRO, 
RESULT en het Flevoziekenhuis voor de vakkundigheid, maar ook het gezelschap 
tijdens de spreekuren. Tijdens de verschillende studies heb ik kunnen rekenen 
op diverse onderzoeksassistenten, van wie ik Demy Schinkel, Willem Mielliet en 
Nienke Voerman in het bijzonder wil bedanken.

Na deze vier jaar weet ik het zeker, het beste secretariaat van Nederland is dat van 
EPI! Lieve, lieve dames dank voor al jullie hulp. Vaak waren dingen al geregeld 
voordat ik het kwam vragen en niets was te veel. Heel veel dank ook voor jullie 
gezelligheid en de hulp bij al die pakketten en bonnen.
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Koffie en kibbeling vormden een belangrijke brandstof voor dit proefschrift ;) 
Loes, Chantal, Fleur, Jeroen, Janneke H, Renske bedankt voor alle fijne pauzes, 
waarna ik geïnspireerd weer verder kon. Maarten, wat mis ik de vrijdagmarkt! Jij 
ook veel succes met de laatste loodjes.

Dear Gina and Simon, meeting you has been a great pleasure, but being able to 
work with you has been an absolute blast! Thanks for the opportunity to come 
to Vancouver during my PhD and thereafter. Gina, thanks for offering me a 
postdoctoral fellowship which allows me to further explore HPV and reduced 
dosing schedules. I would also like to thank the other Vancouverites for welcoming 
me into the city and making me feel at home.

In de afgelopen jaren heb ik veel vrienden om mij heen gehad, die zorgden voor 
de nodige ontspanning. Aart en Sjors, dank voor jullie heerlijke avondjes. Jullie 
interesse in mijn onderzoek en prikkelende vragen heb ik enorm gewaardeerd. 
Lieve “old uni mates” (Anneke, Jolanda, Marieke, Rob en Valérie) dank voor 
alle gezellige etentjes en de heerlijke wijntjes. Inmiddels is het alweer bijna tien 
jaar geleden dat we voor het eerst naast elkaar zaten in de collegebanken, wat 
leuk om te zien waar we allemaal terecht zijn gekomen! Anneke en Laura, onze 
vriendschap gaat al lang terug, bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek. 
Ron en Danique, Astrid, Ilonka en Lotte, jullie maken een bezoekje aan Terneuzen 
altijd extra leuk. 

Het leukste studentenhuis van Utrecht was natuurlijk IBB57. Evelien en Hugo, 
Marieke en Ruben (en Ella en Linde), Nanda en Jochen (en Boudewijn) en Redmer 
en Anique, hoewel we tegenwoordig iets minder biertjes drinken is het nog steeds 
altijd gezellig om elkaar weer te zien. Thomas en Leonie, jullie zijn het perfecte 
proefschrift ontwijkende excuus ;). Of het nu gaat over tot net iets te laat gin en 
tonic drinken, of in plaats van aan de discussie van dit proefschrift te werken in 
een camper naar de Eifel stappen of gewoon een hapje eten, met jullie is het altijd 
gezellig.

Leuke en ontspannende weekendjes op diverse plekken in Nederland, maar 
tegenwoordig toch vaak de Veluwe, zorgden ervoor dat ik er weer helemaal tegen 
kon. Maar ook gewoon een gezellig avondje (met of zonder spelletjes) of met de 
dames high-tea’en of ontsnappen uit een Escape Room. Lieve Floris&Karijn (en 
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Vera), Klaas&Hanneke (en Johan), Rick&Manon en Stefan&Lara bedankt voor 
onze mooie vriendschap! Bert en Ieke (en Moos en Duuk) jullie staan altijd voor 
ons klaar, dat is onbetaalbaar en we zullen de (spontane) bezoekjes heel erg missen 
daar in Canada.

Tinka, wat fijn en bijzonder dat we al zolang vriendinnen zijn. Wat zijn we eigenlijk 
belachelijk volwassen geworden sinds we elkaar kennen. Ik geniet ervan dat we nog 
steeds kunnen lachen om niets, genoeg hebben aan een half woord, maar ook dat 
we elkaar vinden op momenten dat het leven niet altijd even makkelijk is. Timo, 
bedankt voor de fijne ontspanningsmomenten en je gevraagde en ongevraagde 
adviezen.

En dan mijn geweldige paranimfen; Annemarijn en Petra, wat ben ik blij dat jullie 
op deze bijzondere dag naast mij willen staan. Wat was het fijn om met jullie een 
kamer te delen! Wat is er op U2.48 veel gelachen en gekletst, maar ook enorm 
hard gewerkt en oplossingen gezocht voor epidemiologische vraagstukken. Jullie 
zijn niet alleen hele fijne collega’s, maar intussen zijn ook goede vriendinnen 
geworden. Ook jullie mannen Maarten en Tim wil ik bedanken voor de leuke 
avondjes met zijn zessen!

Alfred, Macha, Gabri, Rory, Marianne, Erik, Mariel, Carl, Oma Verhees, Frans, 
Anja, Remy, Jeroen, Minke, Dimitri, Bonita, bedankt voor al jullie steun en 
interesse in mijn onderzoek, maar ook voor alle fijne momenten die we samen 
beleven. Han, Wim, Clary, Kees en Anne, inmiddels mag ik mezelf dan ook Rasker 
noemen, maar vanaf dag 1 was ik ontzettend welkom in de (schone) familie. Dank 
voor al jullie scherpe vragen over HPV vaccinatie, ze hebben zeker bijgedragen 
aan de stukken in dit boekje.

Mijn ouders wil ik graag bedanken voor de stimulans om te gaan studeren en te 
worden wat ik leuk vind. Pap, dank voor je onvoorwaardelijke steun en interesse, 
ook al begreep je soms helemaal niets van mij. Lieve Jesca en Maarten, hoewel we 
hele verschillende vakgebieden hebben gekozen, hebben jullie toch mij toch altijd 
onvoorwaardelijk gesteund en interesse getoond in mijn onderzoek. Daarnaast is 
het met jullie gewoon altijd heel fijn!
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Allerliefste Freek, dank voor je steun en vertrouwen in het bijzonder natuurlijk 
in de afgelopen vier jaar. En uiteraard het inpakken van bijna 3000 tampons! Het 
was fijn om met jou de hoogtepunten van mijn promotietraject te kunnen vieren, 
maar ook op de mindere momenten was je er altijd voor me. Je geeft en gaf me 
daarnaast de vrijheid om er alles uit te halen en mezelf te ontwikkelen, waarvoor 
ik je ontzettend dankbaar ben. Ik hoop dat we samen nog veel mooie avonturen 
zullen beleven, ik kijk in ieder geval uit naar het nieuwe avontuur dat onderweg is.
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