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Najarenn van twijfel of ik nu wel of niet wilde promoveren, gaat het nu toch gebeuren. Het waren
leuke,, enerverende en leerzame jaren, waar ik met veel plezier aan terugdenk. Het afronden van
ditt proefschrift was vast niet gebeurd als mijn leventje tijdens en om het onderzoek heen niet zo
aangenaamm verlopen was als nu het geval is geweest. Nu kan ik eindelijk iedereen bedanken die
opp wat voor manier dan ook bijgedragen heeft aan de totstandkoming van dit proefschrift!
Inn de eerste plaats Roel, mijn promotor. Eigenlijk zou ik het bij "bedankt Roel" moeten houden,
lekkerr kort en 'to the point', want dat is steevast je commentaar bij het bespreken van artikelen.
Medee door jouw enorme kennis en enthousiasme op het brede gebied van infectieziekten, je
kritischee en heldere kijk op artikelen en de vrijheid waarin ik kon werken, is dit proefschrift nu
afgerond.. Bedankt voor je vertrouwen in mij. Ik heb veel van je geleerd.
Mijnn co-promotores John en Nicole. Hoewel het soms zoeken was naar de gulden middenweg
tussenn de sociale psychologie en de 'pure epidemiologie', is jullie enthousiasme en kennis op
dezee gebieden een bron van inspiratie voor mij geweest. John, de laatste jaren waren afspraken
watt lastiger te plannen, maar ze waren wel motiverend en gezellig. Je hebt er vanaf het begin in
geloofdd dat het me zou lukken en je hebt gelijk gekregen. Nicole, je hebt me niet alleen op
epidemiologischh gebied veel geleerd, je was ook een fijne en gezellige kamergenoot. Gelukkig
heeftt de opeenstapeling van zwangerschapshormonen in één kamer het afronden van dit
proefschriftt niet compleet gedwarsboomd!
Dee hooggeleerde vrouwen de Haes, Hardon en Donker en de hooggeleerde heren Klazinga, Kok
enn Bonsel wil ik bedanken voor hun bereidheid om zitting te nemen in mijn promotiecommissie.
Han,, jij bent betrokken geweest bij een aantal van de studies in dit proefschrift en we zijn recent
zelfss nog even 'buren' geweest. Ik vond het ontzettend fijn om met je te werken. Je
enthousiasmee en je praktische vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar het werkveld
motiveerdenn mij enorm. Marion en Titia, zonder jullie waren de laatste twee artikelen niet van
dee grond gekomen. Bedankt voor de gedrevenheid waarmee jullie (samen met het overige
personeell van de SO A-poli) ervoor gezorgd hebben dat de KA-lijsten afgenomen zijn. Arne van
Eedenn en Judith Tesselaar van de Jan van Goyenkliniek, bedankt voor jullie medewerking bij het
weerr opstarten van de zo belangrijke dataverzameling onder Hl V-geïnfecteerde homoseksuele
mannenn uit de Amsterdamse Cohort Studie. Natuurlijk wil ik ook alle deelnemers van het cohort
bedankenn voor hun jarenlange en trouwe inzet voor het onderzoek naar HIV en AIDS.
Zonderr de gezelligheid van mijn collega's en ex-collega's van de afdeling HIV&SOA onderzoek
hadd ik het zeker niet al die jaren volgehouden achter mijn computertje. Esther, mijn eerste
kamergenoott op de GGD, bedankt voor je hartelijke ontvangst, de enorme lachbuien, maar ook
voorr de steun en discussies over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ik heb je erg gemist nadat
jee vertrokken was! Udi, je was zo ongeveer mijn vaste partner bij de diverse internationale
congresbezoeken.. Het was altijd erg gezellig om met jou op pad te zijn en ik heb mede door jou
heell wat opgestoken van het 'homowereldje'. Heel veel succes met je laatste promotiestress!
Ronald,, de statistische vraagbaak. Ik snap niet hoe je van elke simpele vraag toch weer een
enormm complex probleem weet te maken! Bedankt voor je eindeloze geduld en tijd. En
natuurlijkk voor de gezelligheid het laatste jaar op kamer 104. Maria P, bedankt voor je kritische
opmerkingenn bij het doorlezen van een aantal van mijn artikelen. Je zette me regelmatig even
goedd aan het denken, wat het uiteindelijke resultaat alleen maar ten goede kwam. Colette, we
gaann nog even door met onze gezamenlijke treinreisjes en straks moet je eindelijk echt eens
komenn eten! Karen, bedankt voor de melige buien die je me regelmatig bezorgde. Zelfs tijdens
diee ongelofelijk taaie analyses hebben we nog de grootste lol gehad! Anneke, de vraagbaak van
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dee Amsterdamse Cohort Studie; wat zouden we zonder jou moeten? Nel, Dieuwke en Hélène,
julliee inzet voor de homomannen in het Amsterdamse Cohort is geweldig! Ik heb met heel veel
plezierr met jullie gewerkt. Maria X, Grace, Akke, Merlijn, Hanna, Daniela, Robin en Thijs, ik
hebb leuke herinneringen aan onder meer de gezellige sinterklaasfeesten en vooral de gekke
cadeaus!! Ans, Joke en Maja, het drugsgebruikerstrio waar een bezoekje altijd welkom was.
Leny,, hartstikke bedankt voor alle klussen en soms zelfs noodreparaties. Will, bedankt voor alle
secretariëlee zaken en de gezelligheid tijdens de diverse sportieve 'nevenactiviteiten'. Charlotte,
Ingridd K en Angela, bedankt voor alle administratieve en logistieke ondersteuning. Tot slot de
velee ex-collega's: Ewald, Miranda, Birgit, Merel, Eline, Figen, Maud, Ruud, Fabian, Mitzi,
Marleen,, Inge en alle anderen die ik nog vergeet, bedankt voor de gezellige tijd!
Dann nu nog even verder door de klapdeuren van de eerste etage naar mijn huidige collega's bij
EDG.. Hartelijk dank voor de welkome ontvangst van 'de overloper'. Marcel, speciaal bedankt
voorr de vrijheid en mogelijkheden die je me gegeven hebt om de laatste loodjes af te ronden.
Verderr natuurlijk 'de lotgenoten van de 4 e etage', oh nee inmiddels '5 e etage'. Bedankt voor
julliee steun tijdens de allerlaatste zware loodjes.
Mijnn zeer dierbare familie en vrienden wil ik bedanken voor alle steun, liefde en ontspanning in
dee afgelopen jaren. Ik hoop vanaf nu weer volop van en met jullie te genieten van alle leuke
dingenn in het leven. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken.
Henjaa en Liselotte, mijn paranimfen. Henja, naast het feit datje mijn zus bent, is onze band in de
loopp der jaren meer geworden dan alleen zussen. Jij bent één van de mensen die me echt door en
doorr kent. Je hebt me al vaker over hobbels heen geholpen en met jou als paranimf moet ook de
laatstee promotiehobbel te nemen zijn. Liselotte, helaas zijn we geen collega's meer en ik mis je
opp de GGD. We waren dan wel geen kamergenoten maar we hebben de afgelopen jaren wel veel
mett elkaar opgetrokken. Bedankt voor alle gezelligheid, goede gesprekken en de laatste tijd
voorall voor de promotietips! Het is goed om te weten dat ik straks een kei van een epidemioloog
aann mijn zijde heb.
Coby,, bedankt voor je enthousiasme en gedrevenheid om de omslag en uitnodiging helemaal
perfectt te krijgen. Het is een heuse 'Co-productie' geworden! Martin, Kees, Hans, Annemarie,
Woroo en Michiel, bedankt voor de hulp en tips bij de laatste lay-out activiteiten. Guido, bedankt
voorr je nuttige commentaar op de inleiding en discussie. Alies, paps en mams Middelveen en
mijnn lieve zus Wilma, bedankt voor de keren dat jullie op Lieke en Timo gepast hebben zodat ik
verderr kon werken aan dit proefschrift.
Mijnn lieve ouders, zonder de warmte en liefde die jullie mij als gezin geboden hebben, was ik
niett geworden wie ik nu ben. Dit boekje draag ik aan jullie op als dank voor alle mogelijkheden
diee ik gekregen heb om mij te ontwikkelen en de vrijheid die jullie mij gegeven hebben om mijn
eigenn keuzes te maken.
Ikk moet eerlijk zeggen dat het krijgen van mijn twee kleine krummels het traject zeker niet
makkelijker,, maar wel aangenamer heeft gemaakt. Zij zorgden voor de af en toe broodnodige
ontspanning,, afleiding en relativering waardoor ik het mede volgehouden heb. Lieve Lieke en
Timo,, jullie zijn nog steeds "one of life's greatest gifts", ik hou van jullie!
Tott slot Ekke, mijn lieverd. Je hebt me het hele traject door onvoorwaardelijk gesteund, terwijl
ikk het je soms toch wel knap lastig heb gemaakt. Zonder jouw vertrouwen in mij en dat het
allemaall wel goed zou komen, had ik het misschien wel niet volgehouden. Ik beloof je bij deze
datt ik het niet in mijn hoofd haal om nog een keer te promoveren!
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