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Dankwoord

Figuur D.1: Ik wil heel veel mensen bedanken voor de steun, gezelligheid en
zeer veel vrolijke momenten tijdens mijn –iets langer dan gepland– promotie-
traject. Ik heb veel gelachen met mijn collega’s op het RIVM, de UU, de UvA en het
UMCG. Ook mijn vrienden van mijn studie, ook wel bekend als mijn CONGO-vriendjes,
en mijn familie mogen in dit rijtje natuurlijk niet missen. Maar een paar mensen wil ik
hier toch in het bijzonder nog even noemen.
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Dankwoord

A My promotor and co-promotor. Hajo, our difference in background forms both
the strength of our collaboration and the source of much confusion. The
combination of your infinite knowledge of medicine and microbiology and
my -as you call it- quantitative brain resulted in some very interesting work.
Your perfectionism concerning the manuscripts can sometimes be frustrating,
and in particular in combination with my (mis)use of the English language,
but it ensured a very high quality. Nonetheless, I wouldn’t have it any
other way, thank you for teaching me all of that. Jacco, jouw vakkennis en
betrokkenheid is een inspiratie voor velen en ik heb veel van je geleerd. De
manier waarop je commentaar levert is legendarisch: altijd positief maar geen
kritiekpunt mist. Vaak kwam ik een hele tijd na een gesprekje er pas achter
hoeveel kritiek je eigenlijk geleverd had. Het was geweldig om met je gewerkt
te mogen hebben, zeker voor herhaling vatbaar. Both of you have a large
scientific network that you gladly shared with me. Thanks to you, I have
had the chance to meet many colleagues across different fields, throughout
Europe and around the globe, enabling me to share our research and gain
new ideas.

B Mijn paranimfen. Joris, de afgelopen 19 jaar hebben we vele avonturen mee-
gemaakt, waarvan sommige nog maar nét goed gingen. Maar het zijn juist
die dingen die niet geheel volgens plan verliepen die onze vriendschap verste-
vigden. Het Toaster House is de laatste toevoeging aan de lijst van plaatsen
die we in ons gezamenlijke geheugen gegrift hebben. Laten we hopen dat
nu je hier naast me staat het avontuur wel volgens plan gaat. Annelie,
een goede werksfeer is belangrijk, en wat een sfeer! We hebben super veel
gelachen, en vaak voelde de reis naar Bilthoven niet als forenzen maar als
een bezoek aan vrienden. Belangrijker nog is dat ik altijd bij je terecht kon,
zowel op het RIVM als thuis, wanneer ik weer eens problemen had. Ik moet
je dagelijks commentaar nu helaas missen, maar gelukkig zit je gewoon achter
een snelkeuzetoets.

C Marijn, als ik mijn wetenschappelijke carrière aan iemand te danken heb dan
ben jij dat wel. Ik heb in de tijd dat je mijn stagebegeleider op de UvA
was, geleerd hoe je de wereld kunt vangen in wiskundige modellen door te
abstraheren en vereenvoudigen, en ik heb daarna eigenlijk nooit wat anders
willen doen. Na mijn stage raadde je me aan een stage te doen in de groep
van Rob de Boer, waar ik later ook mijn eerste baan als onderzoeker vond.
Toen Hajo een modelleur zocht voor een project over MRSA liet je snel mijn
naam vallen en een paar maanden later waren we weer collega’s. Tijdens al
die jaren heb je me telkens weer aangezet om moeilijke wetenschappelijke
problemen aan te pakken met het zinnetje “je bent slimmer dan je zelf denkt”.
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D Elise, met verbazing heb je gekeken naar hoe lang het nog duurt om zo’n boekje
af te krijgen. Je deelde mijn frustraties en vreugdedansjes, en ontdekte een
wereld waar je geen weet van had voor je die dag in januari met je fiets de
trein instapte. Met mijn promoveren hebben mijn ouders drie gepromoveerde
kinderen, en dat kan geen toeval zijn. Als aan de eettafel een vraag opkwam
over hoe of waarom iets zat, was het belangrijker dát je met een verklaring
kwam dan dat hij juist was (“A, B of C?”). In het proces van het testen van
deze ‘hypotheses’ is in de loop der jaren nog wel het een en ander gesneuveld,
met als hoogtepunt de TV, die na een aflevering van de wetenschapsquiz de
geest gaf. Peter en Jitske, dank jullie wel voor mijn vooropleiding.
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