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Dankwoord

‘May the angels protect you, trouble neglect you,

heaven accept you, when it is time to go home.

May you always have plenty, your glass never empty.

Know in your belly, you are never alone.

May your tears come from laughing, 

you find friends worth having, 

with every year passing, they mean more than gold.

May you win, but stay humble, smile more than grumble.

And know when you stumble you are never alone’ 

‘Never alone’, 2007

Lady Antebellum and Jim Brickman
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Dear Hajo, let’s start in English, because that became the default modus for our 

conversations. Apart from improving my English during our intensive, though 

irregular, meetings, you always had inspiring stories and a critical viewpoint. At the 

same time, you taught me to shift my attention from numbers and methodology 

to medicine and clinical implications. Although we did not always see eye to eye 

about the required level of meticulousness, your diligence in refining scientific 

articles is admirable and has significantly increased the quality of the papers 

presented in this thesis. Finally, you gave me the opportunity to participate in two 

great European projects, EARSS and BURDEN. Thank you for everything! 

The BURDEN study group: Louise, David, Stanko, Jana, Michelle, Mihaela, Debbie, 

Michael, Agita, Uga, Annibale, Mairead, Edmond, Maria, Athina, Olga, Achim, 

Harald, Jasminka, Smilja, Claudine, Jutta and Walter, we cooked a perfect Italian 

dinner together, had a good time canoeing through the canals of Utrecht, and 

shared a year of hard, but rewarding work. Thank you for the pleasant and fruitful 

collaboration! I would also like to acknowledge the BURDEN project management 

team, specifically Uwe (project leader), Christine and Deborah from Freiburg, who 

took care of all logistics and communication with DG-Sanco. Peter, Martin W. and 

Klaus: you shared your homes and supported me in analyzing the data and writing 

the articles, thank you for your input and your hospitality! 

It should also be recognized that without the trust and financial contribution of 

DG-Sanco, UMCG and RIVM (CIb, Roel Coutinho), the BURDEN project would not 

have been possible. 

EARSS, the basis of my career and this thesis: It was a real pleasure to work with the 

various advisory board members, national representatives, data managers and the 

ECDC partners; thank you for everything! A special thanks to Ole and Vincent for 

co-authoring the last paper included in this thesis.

It is a great honour to be able to defend my thesis in the in presence of 

internationally respected scientists, and I would like to express my gratitude for 

travelling to the Netherlands for this occasion. Ook de Nederlandse leden van mijn 

promotiecommissie wil ik graag bedanken voor hun bereidheid mijn manuscript 

te beoordelen en er over van gedachten te wisselen tijdens mijn verdediging.

Op het RIVM, wil ik graag ten eerste mijn labhoofd Marianne danken voor de 

ruimte die je mij geboden hebt om mijn promotie af te kunnen ronden.
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Het CIE-EARSS-team, mijn RIVM fundament, Edine, Nienke, Jos, Carola en later ook 

Ineke en Jan. Bedankt voor de gezelligheid en jullie inhoudelijke en persoonlijke 

ondersteuning op het werk en daarbuiten! 

Ik wil ook de verschillende projectleiders van de AMR-groep danken voor hun 

interesse en steun gedurende mijn promotieproces: Mick, Sabine en vooral 

Birgit, mijn epidemiologische vraagbaak. Ook de andere projectgroepleden, 

Akke, Anja, Aukje, Brigitte, Daan, Jan, Jeroen, Maarten, Maike, Maurine, Sybren, 

zijn erg belangrijk geweest voor een gezellige tijd en de broodnodige feedback. 

Jos en Tjienie†, waar zou ik zijn geweest zonder jullie ‘proc oplossing’ en andere 

technische ondersteuning, M&M’s, en een luisterend oor!

Mijn geweldige kamergenoot, Barbara, we hebben wat lief en leed gedeeld in U2.49, 

bedankt voor de chocola, thee en andere essentiële ‘kantoorbenodigdheden’!

De enige, echte andere EPI-HAIO en ook nog mijn paranimf, Tjibbe, gedeelde 

smart maakt halve smart, fijn dat ik altijd op je kan rekenen voor inhoudelijke 

input, maar vooral ook voor gezelligheid op en naast de werkvloer. 

Zonder goede ondersteuning ben je nergens: Els, Wilma, Stevien, Diana en 

Suzan voor alle secretariële hulp, Marjon (BBA) voor de financiële afhandeling 

van BURDEN en Hendriek en Jan (EMI) voor snelle antwoorden op mijn ‘lastige’ 

statistiek-vragen.

Veel plezier heb ik beleefd aan ons ‘eigen’ RIVM promovendi netwerk (ProNeRi), 

Annemieke, Joukje, Marcel, Sabine, ik heb genoten van onze ‘bestuurs’tijd.

Ik heb uiteraard nog veel meer RIVM collega’s, die ik niet allemaal kan noemen, 

maar jullie zorgen er allemaal voor dat ik met plezier naar mijn werk kom!

De M&M&M-tjes, Marijn, Marja en Monique. Arnhem, Den Bosch, Groningen, 

Nijmegen, Ooij, Utrecht, Wageningen  dat maakt allemaal niet uit, gezelligheid 

kent geen afstand. Bedankt voor de Harry Potters, dinertjes, feestjes en geestelijke 

ondersteuning, op naar de 20?!

Mirjam, Sandra, Rein, mijn andere oud-studiegenoten, hier is mijn boekje dan ook 

eindelijk. Ik heb veel plezier beleefd aan de leuke weekendjes Londen, etentjes in 

Utrecht, wandelingen en nog veel meer.

De Amersfoortse vrouwenborrelclub, Joanne, Rianne, Simone (mijn persoonlijke 

coach), Yvonne, later ook Bianca en Renske, het is altijd weer gezellig, proost op 

nog meer borrels!

MBC, de mountainbike club, en dan speciaal Carla, Ernestine, Frederike, en Rianne, 

stoere vrouwen van mijn eerste uur, jullie zorgen voor de ont(in)spanning op de 

fiets en vooral ernaast!
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Waar ben je zonder familie: Lonneke, bedankt voor je interesse en het introduceren 

van een jaarlijkse mini-vakantie, die traditie zet ik graag voort! Super dat jij mijn 

paranimf bent. Pap en mam, voor jullie deze quote: “you taught me how to value 

life, what else do I need, I have parents that watch over me, I hope you are proud” 

(K’s choice). Bedankt voor jullie nooit aflatende liefde en interesse in mijn leven. 

Ook de schoonfamilie is een fantastisch gezelschap. Rinus en Ria, jullie staan altijd 

voor ons klaar, niets is te gek. Cecile en Roel, Susan (bedankt voor het nakijken 

van de samenvatting) en Dennis; meelevend en geïnteresseerd en altijd in voor 

een ontspannend(?) spelletje. Kletskous Jasmijn en ondernemende Pim, jullie 

logeerpartijtjes waren erg leuk. Luce en Thijmen, als jullie groot genoeg zijn, 

nemen we jullie ook graag mee op avontuur! Tenslotte, de familie Noordhoek, 

bedankt voor jullie altijd warme welkom!

En zoals het hoort de liefde van mijn leven op de laatste plek. Paul, je hebt wat 

geduld moeten hebben, maar hier ligt het dan, het einde van een promotie, het 

begin van een spannend avontuur dat ik graag samen met jou tegemoet ga. Op de 

juiste momenten houd jij mij met beide benen op de grond en je kritische (levens)

vragen houden me altijd scherp. Bedankt voor je begrip, je geduld, je luisterend 

oor als ik weer eens wat te klagen had en je kookkunst die menig laat avondje 

beter heeft gemaakt. En als laatste, bedankt voor je bijdrage aan de prachtige kaft 

van dit boekje. Op naar een mooie toekomst!




