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Dankwoord

Na 4 bewogen jaren is het dan eindelijk zo ver, mijn proefschrift is af. Ik kijk met 
heel veel plezier terug op deze zeer leerzame periode in mijn leven. Niet alleen op het 
gebied van de wetenschap, maar ook op persoonlijk vlak ben ik door mijn ervaringen 
een ander mens dan wel eindelijk volwassen geworden. Mijn promotietraject heb ik 
altijd omschreven als student-plus zijn: jezelf nieuwe theorieën en technieken aanleren 
met een grotere keuzevrijheid dan gewone studenten en zelfs een salaris, met als kers 
op de taart vakanties in verre oorden als Alaska en Taiwan vanwege congresbezoeken. 
Graag wil ik dan ook iedereen bedanken die me heeft geholpen extra te genieten van 
deze periode, me door moeilijk periodes heeft geloodst, of me op een andere wijze heeft 
geholpen tot dit eindresultaat te komen. 

Als eerste wil ik mijn promotor Prof. dr. Eelko Hak bedanken. 

Beste Eelko, toen je mij vroeg een promotietraject te doen dat gericht was op het 
vergelijken en ontwikkelen van epidemiologische methoden, leek me dit een erg 
leuke uitdaging. Tijdens mijn master had ik me gefocust op onderzoek in het lab en 
gezondheidseconomische aspecten en had ik eerlijk gezegd nog nooit een epidemiologisch 
boek opengeslagen. Ik ben je dankbaar dat je me, ondanks mijn gebrek aan ervaring, 
toch hebt aangenomen voor deze positie. Je hebt me uitgebreid de kans gegeven om me 
verder te ontwikkelen op dit vakgebied met verscheidene cursussen en me altijd veel 
vrijheid gegeven in de richting van mijn onderzoek. Ik waardeer het ook zeer dat ik 
altijd de vrijheid heb gekregen om in samenwerking met Prof. dr. Maarten Postma, mijn 
master-thesis begeleider, verscheidene gezondheidseconomische studies uit te blijven 
voeren. Eelko bedankt voor alles!

Graag wil ik ook de leden van de leescommissie bedanken: Prof. dr. Ronald Stolk, 
Prof. dr. Gerhard Zielhuis, en Prof. dr. Stijn Vansteelandt. Bedankt voor de tijd die 
jullie hebben gestoken in het lezen van het manuscript en voor het geven van nuttig 
commentaar. 

Daarnaast wil ik al mijn co-auteurs bedanken voor hun waardevolle bijdragen, 
commentaren en de tijd die ze hebben besteed aan onze studies. Ik heb het altijd zeer 
gewaardeerd samen te werken met directe collega’s, academici en medewerkers van 
andere afdelingen en instituten en gemotiveerde studenten. Ik hoop dat bij sommige 
studenten de passie voor de wetenschap verder is aangewakkerd en dat ik ze later nog 
eens tegen zal komen op de werkvloer. 
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In het bijzonder wil ik Prof. dr. Maarten Postma bedanken. Beste Maarten, ik ben 
ooit begonnen op de afdeling met mijn masteronderzoek over de kosteneffectiviteit 
van vaccinatie van ouderen tegen respiratoir syncytieel virus onder jouw supervisie. 
De samenwerking was me destijds dermate goed bevallen dat ik naast mijn 
promotieonderzoek met veel plezier de nodige extra uren in gezamenlijke projecten heb 
gestopt. Niet alleen kon ik bij je terecht wanneer ik ergens tegenaan liep tijdens mijn 
promotie, tevens heb je me aan het eind van mijn promotietraject geattendeerd op een 
vacature bij Public Health England in Londen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik 
nu met heel veel plezier samen met Nienke in het bruisende Londen woon. Ik hoop dat 
we nog regelmatig een biertje kunnen doen als je in Londen bent voor de JCVI en daag 
je graag uit voor een nieuw pr op de Londen marathon. 

Uiteraard ben ik ook al de ander co-auteurs waarmee ik heb mogen samenwerken  zoals 
Prof. dr. Kees van Grootheest dankbaar. Beste Kees, samen met jou heb ik mijn allereerste 
wetenschappelijke publicatie geschreven. Gezien dit stuk alleen met complimenten 
van de reviewers terugkwam, had ik bij aanvang van mijn promotietraject een iets te 
rooskleurig beeld van hoe makkelijk het is om studies te publiceren. Gelukkig hebben 
enkele hierop volgende publicaties het realisme terug gebracht. Hiervoor wil ik de veelal 
anonieme reviewers van mijn stukken bedanken. Graag wil ik ook Jens en Sipke van de 
IADB.nl database bedanken voor de hulp bij mijn onderzoeken. Sipke, ik weet niet zo 
goed of je nog steeds van plan bent te promoveren, maar mocht dat het geval zijn dan 
hoop ik dat je een van de studies die we samen hebben uitgevoerd kunt gebruiken. Een 
voordeel van mijn artikelen is dat er niet wordt gesproken over de ‘interaction database’. 
Arno Kalkman en Daan Schagen bedankt voor jullie hulp bij een van mijn onderzoeken. 

Naast de onderzoeken, die in dit proefschrift zijn beland, heb ik ook verscheidene 
onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd. Dit was zeker niet mogelijk geweest zonder 
de waardevolle bijdragen van mijn co-auteurs. Hiervoor wil ik de volgende personen 
graag bedanken: Prof. dr. Petra Denig, Prof. dr. Jan Wilschut, dr. Arie van der Ende, 
dr. Hannah Christensen, dr. Germie van den Dobbelsteen, dr. Tjalke Westra, dr. Jaco 
Voorham, dr. Willem Luytjes, dr. Rolf Groenwold, Hiltsje Hepkema, Dianna de Vries, 
Bianca Mulder, Juul Cox, Niken Widyakusuma en Pieter de Boer.

Natuurlijk ben ik mijn collega’s, met wie ik veel heb samengewerkt en waarmee ik een 
erg leuke tijd heb gehad, dankbaar. Giedre je was een fantastische kamergenoot en 
ik ben fier, dat ik je zo’n groot fan heb kunnen maken van het cultureel erfgoed dat 
kabouter Wesley heet. Van de dingen die ik heb bereikt tijdens mijn promotietraject ben 
ik misschien nog wel het meest trots op het feit dat ik samen met Maarten ervoor heb 
gezorgd, dat je uitspraak van de naam van een dierbaar persoon correct is geworden. Ik 
ben blij dat je mijn pogingen tot het kweken van schimmels op jouw tafel altijd toeliet. 
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Wellicht dat daar ook de inspiratie is ontstaan om me na mijn promotietraject bezig te 
houden met antibiotica. Maarten, je was een welkome aanwinst op de afdeling. Voordat 
je kwam was ik de enige mannelijke promovendus van Eelko en met jouw komst kon ik 
eindelijk weer typische mannen onderwerpen aansnijden zonder aangekeken te worden 
alsof ik van Mars kwam. Helaas bleek je toch niet zo’n enorme sportfan, maar gelukkig 
compenseerde je dat meer dan genoeg met je humor. Ik zal je geen goed bedoelde 
hardlooptips meer geven, maar wie weet kunnen we nog eens een rondje rennen in 
IJsland. 

Bianca, je bent een kamergenoot om nooit te vergeten. Ik ben blij dat ik geruime tijd 
met jou aan de goede kant van de scheidslijn zat in onze kamer ook al trachtte ik af en 
toe een nieuwe scheidslijn te creëren tussen ons met behulp van enorme stapels papier. 
Daarnaast was je ook nog eens een plezierige reisgenoot. Dankzij jou schiet ik nog altijd 
in de lach wanneer ik iemand iets zie eten in de buurt van een ventilator. Ik hoop dat je 
ondertussen aan het oefenen bent om de combinatie hardlopen en tussendoor de kroeg 
induiken in een kerstmanpak de komende editie beter aan te kunnen. 

Christiaan, ook al kwam je pas halverwege mijn promotietraject op de afdeling en was 
je niet mijn kamergenoot, ik heb misschien wel de meeste tijd met jou doorgebracht. 
Tijdens je vaste ronde over de afdeling kwam je altijd even een praatje maken. Misschien 
waren deze rondes over de afdeling ook de reden waarom ons vaste hardlooprondje 
op donderdagochtend in het stadspark steeds sneller kon worden gelopen. Daarnaast 
behoorde je net als Lisette, Eva en Nienke tot de boevengym posse. Ik hoop dat deze 
routine er nog steeds in zit, zodat de afdeling nog steeds de sterkste promovendi van de 
universiteit aflevert. Tevens verwacht ik je nog een weekend in Londen om de nieuwe 
enorme glijbaan bij het olympisch stadion uit te proberen en ben ik benieuwd wanneer 
ik mijn ticket naar Ramallah kan boeken. 

Dianna, je komt weliswaar als een rustig persoon over, maar ik heb altijd heel erg genoten 
van de momenten dat je verrassend scherp en resoluut uit de hoek kwam. En je bent van 
harte welkom bij Nienke en mij tijdens je periode in Londen. Ik hoop dat je het net zo 
leuk zult hebben als wij. 

Pieter, ik was altijd erg onder de indruk dat je nog meer voetbalfeitjes kende dan ik. 
Hierdoor werd weer duidelijk dat er werk aan de winkel is om voldoende te scoren bij 
de pub quiz. Ik hoop dat we de rondjes op de racefiets door het Groningse en Friese 
platteland weer voort kunnen zetten wanneer we beiden weer voet op Nederlandse 
bodem hebben gezet.



Dankwoord

224

Uiteraard wil ik ook al mijn overige collega’s, met wie ik voor kortere of langere tijd 
heb samengewerkt en leuke tijden heb beleeft bedanken. Beste Aletta, Aizati, Auliya, 
Bert, Bob, Cornelis, Didik, Doti, Elisabetta, Eva, Fabian, Hao, Hoa, Hong Anh, Hugo, 
Jelena, Jenja, Job, Jos, Josien, Josta, Jovan, Jurjen, Katja, Lisette, Lolkje, Marcy, Mark, 
Mehraj, Pepijn, Petros, Priscilla, Renata, Stefan, Thea, Ury en iedereen die ik wellicht 
vergeet, bedankt voor de leuke tijd! Ook wil ik graag Jannie bedanken, waar ik altijd 
terecht kon voor praktische zaken maar ook voor een gezellig praatje. 

I also would like to thank my new colleagues at Public Health England. The warm 
welcome and all the information about nice places and events to go motivated me to 
finish the final bits and pieces of my thesis as soon as possible. I would especially like to 
thank Timo for providing me a random collection of not-so-obvious things to do, which 
don’t cost a fortune.    

Ook al waren ze niet direct betrokken bij mijn promotie, toch wil ik graag de volgende 
personen bedanken voor het verzorgen van de broodnodige afleiding. Juliette, een groot 
gedeelte van mijn promotie woonden we samen, wat gezien mijn passie voor mijn werk 
niet altijd even makkelijk was. Ik waardeer het des te meer dat je altijd voor me klaar 
stond, ook tijdens de moeilijke periode dat ik mijn vader verloor. Ik wil je dan ook 
ontzettend bedanken voor alles en wens je een hele mooie toekomst toe.

Ik wil Zwaar05 bedanken voor de avonden waarbij een diepgaand gesprek niet per 
se een vereiste is. Ik heb veel doorzettingsvermogen gekregen van ons seizoen en we 
moeten echt nog een keer daadwerkelijk de Alpen in binnenkort. Ik verwacht jullie in 
ieder geval in Londen tijdens de The Boat Race. 

En dan mijn paranimfen!

Beste Sido, ook al behoor je officieel tot mijn vrienden, je bent inmiddels toch meer 
part of the family. Niet alleen heb ik altijd met plezier veel tijd met je doorgebracht, je 
hebt me ook doen inzien dat je soms beter eerst iets kunt afronden voordat je met het 
volgende leuke project begint. Ook tijdens de moeilijke momenten was je er altijd voor 
me. Een betere vriend zou ik me niet kunnen wensen en ik ben dan ook dankbaar dat 
je mijn paranimf wilt zijn. 

Lieve Pien, je bent niet alleen mijn enige en leukste zus, maar ook gelijk een goed maatje. 
Je hebt dezelfde bijzondere humor als ik, waardoor je een van de weinige mensen bent 
die me bijna altijd begrijpt. Ik vond het een hele eer dat ik getuige en ceremoniemeester 
mocht zijn op je bruiloft. Ik wil jou en Jaap   bedanken dat jullie eigenlijk alles zelf 
al hadden geregeld, waardoor ik me volledig op mijn promotietraject kon richten en 
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desondanks complimenten in ontvangst kon nemen voor deze prachtig verlopen dag. 
Pien, ik ben erg verheugd dat jij mijn paranimf wilt zijn. 

Natuurlijk wil ik ook mijn familie bedanken. 

Lieve papa en mama, ik kan niet verwoorden hoe dankbaar ik jullie ben. Papa, helaas 
kun je niet meer fysiek aanwezig zijn bij mijn promotie en zul je nooit het eindresultaat 
kunnen bekijken. Dat je altijd blind vertrouwen in me had en er dus geen moment aan 
twijfelde of ik dit succesvol zou afronden biedt enige troost. Wat ik ook deed, je steunde 
me volledig en je was de rots in de branding waar ik op kon bouwen. Mama, ook al 
maakte je je soms wat meer zorgen over me dan papa, al dan niet geheel terecht, je staat 
altijd volledig achter me. Ik ben er trots op hoe je de draad weer hebt opgepakt en dit 
heeft er zeker toe bijgedragen dat ik mijn thesis nu goed heb kunnen afronden. 

Verder wil ik ook alle resterende familie en vrienden bedanken, die ik om mijn 
dankwoord enigszins in te perken niet allemaal kan noemen, wat niet betekent dat ik de 
gezamenlijke mooie momenten minder waardeer. 

En last but not least, Nienke. Liefste Nienke, je onuitputtelijke bron van enthousiasme 
en positieve kijk op het leven hebben ervoor gezorgd dat zelfs het afronden van mijn 
promotietraject een peulenschil is gebleken. Je vindt het leuk om nieuwe avonturen met 
me aan te gaan, iets wat ik enorm waardeer. Inmiddels wonen en werken we in Londen 
en ik verheug me op de vele hoofdstukken die we samen hopelijk nog mogen invullen. 


