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Dankwoord / Acknowledgements

Vier jaar heb ik aan mijn proefschrift gewerkt. Dit boekje is het eindresultaat, en ik ben er 
heel trots op! In dit dankwoord wil ik iedereen bedanken die op een directe of indirecte 
manier heeft bijgedragen aan de totstandkoming van mijn proefschrift.

Ten eerste gaat mijn dank uit naar mijn (co)promotoren;

Prof. dr. Hak, beste Eelko, er is universiteitsbrede retoriek over de waarde van 
multidisciplinair onderzoek, maar jij hebt daadwerkelijk tijd gestoken in een student van 
een compleet andere discipline, en zo zijn we echt tot een multidisciplinair proefschrift 
gekomen. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Vooral in het eerste jaar hadden we, 
vaak met Fanny, intense discussies over onderzoeksmethoden of resultaten waarin we 
(ondanks hiërarchische verschillen) heel direct tegen elkaar konden zijn. Hoewel soms 
ook frustrerend, heb ik hier van genoten en vooral veel van geleerd. Toen bleek dat het 
publiceren best snel ging heb je voorgesteld dat ik een extra master volgde, en moedigde 
je mijn keuze voor Statistiek in Gent aan. Ook was het voor jou geen probleem dat ik 
een paar maanden in Londen verbleef. Op deze manier heb je mijn ontwikkeling tot 
onafhankelijk onderzoeker ondersteund, en daar zal ik de rest van mijn leven de vruchten 
van plukken. Bedankt!

Dr. Janssen, beste Fanny, je begeleide mijn onderzoek al in mijn tijd als research master 
student, dus van mijn drie begeleiders ken je me het langst. Via jou kwam ik in contact 
met gezondheidsdemografie en sterfteonderzoek, en heb je (samen met Leo van Wissen) 
contacten gelegd bij Farmacie (eerst met Lolkje, en later met Eelko) waarvan ik dankbaar 
gebruik heb gemaakt. Je was dan officieel copromotor, maar deed op geen enkele wijze 
onder voor de promotoren. Je had altijd nuttige input, en kon prima omgaan met het feit 
dat ik al snel mijn eigen ideeën en benaderingen had en (vermoed ik) best koppig kon zijn. 
Toen je aanstelling bij PE2 beëindigde en we minder gezamenlijke vergaderingen hadden, 
was het fijn dat je vaak wel tijd had om iets op het Zernike door te spreken. Bedankt voor 
de afgelopen jaren!

Prof. dr. Vansteelandt, beste Stijn, je kwam pas halverwege mijn promotieonderzoek 
officieel aan boord, maar desondanks heb je een grote invloed op me gehad. De 
vaardigheden die ik heb geleerd tijdens de Master in Statistical Data Analysis in Gent, waar 
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je de coördinator van was, waren onmisbaar voor mijn proefschrift en zijn (vermoed ik) 
cruciaal voor mijn toekomstige carrière. Toen ik de geleerde statistische methoden in mijn 
proefschrift ging toepassen, werd toezicht door een statisticus noodzakelijk, en ik ben erg 
dankbaar dat je deze taak op je hebt genomen; je technische kennis was onmisbaar, en je 
manier van uitleggen maakt zelfs de meest gecompliceerde statistiek begrijpelijk. Via je 
netwerk maakte je het ook nog eens mogelijk voor mij om een paar maanden onderzoek 
te doen in Londen. Je hebt me ook geïnspireerd om me de komende jaren te richten op 
causaal onderzoek in de demografie en gezondheidswetenschap. Heel erg bedankt Stijn!

I would also like to thank the members of the reading committee of my thesis. Prof. dr. 
Mikko Myrskylä, Prof. dr. Leo van Wissen, and Prof. dr. Michiel Bots, thank you for 
spending time reading my thesis. I appreciate that the three disciplines that are combined 
in my thesis, Statistics, Demography and (Cardiovascular) (Pharmaco)Epidemiology can 
also be found in the reading committee.

Natuurlijk wil ik mijn collega’s, waarmee ik een kamer gedeeld heb, bedanken; 

Giedre, het was een genoegen en een eer om een kamer te delen met een lid van een 
koninklijke familie! Welke familie dat nou eigenlijk was, is me helaas nooit helemaal 
duidelijk geworden... Je was een leuke en grappige collega, maar ondanks al je goede 
eigenschappen, ben ik wel blij dat je onderhand door hebt dat je niet met ‘Maarten’ 
getrouwd bent! Natuurlijk mijn excuses voor de jarenlange terreur van mij en Koen over 
de locatie van Litouwen in “Oost-Europa” (ondertussen is mijn nieuwe baan in voormalig-
DDR...)! Indirect heb ik veel van je geleerd, want er stonden altijd interessante dingen op 
je computer scherm!

Koen, ik ben dankbaar voor je humor en je vele inzichten, of het nou ging over kabouter 
Wesley, pinguïns, vreemde Franse meisjes in kroegen die Koning Lodewijk Napoleon (en 
mij) niet appreciëren, de nutteloosheid van een master in de epidemiologie, influenza 
vaccinatie en beleid, confounding, of iets anders, het gaf vaak stof tot nadenken. 

Bianca, ik ben erg blij dat ik een kantoor met je heb mogen delen. Als je aanwezig was, wist 
ik in ieder geval zeker dat de dag niet saai zou worden. Je bent goedlachs, werd snel ergens 
enthousiast over, bood meer dan genoeg afleiding, een praatje, etc. Je enthousiasme voor 
speciaalbier werd door mij zeer op prijs gesteld. Maar ook vreemde bloemkoolpizza’s, rare 
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bastognekoektaart met rijstschocoladesmurrie, zelfgemaakte voedselrepen, etc. waren 
goed om ‘ervaren’ te hebben. Ook moet ik jou, net als Giedre, bedanken doordat ik op je 
scherm kon kijken als ik even wat afleiding zocht. Bedankt!

Dianna, dankzij jou was de goede kant van de kamer ook de rustige en nuchtere kant van 
de kamer. Toen ik weg ging naar Londen liet ik een volle kamer achter, maar toen ik terug 
kwam was jij als enige nog over. Ik ben blij dat je er nog was, anders was het helemaaaal 
eenzaam geweest die laatste maanden. Jetzt sind wir beide Deutschland-Gänger! Ich hoffe, 
und glaube, dass es für uns beide eine sehr gute Erfahrung sein wird. Tschüß!

Waarde kamergenoten, het is jammer dat onze bijzondere kamercultuur en fotoarchief 
ten einde is gekomen. Desondanks heb ik hopelijk toch nog wat kennis of cultuur kunnen 
overgedragen aan Jurjen en Eva, die ook promovendi van Eelko zijn, maar in een andere 
kamer zaten, en aan Christiaan, die vaak genoeg in alle kamers te vinden was. Eva en 
Christiaan, jullie zijn nu verantwoordelijk voor de ‘R’ kennis op de afdeling! Jurjen, jij bent 
verantwoordelijk voor de overdracht van het *ahem* ‘creatief gesprekvoeren’. Het is een 
belangrijke vaardigheid in het leven in het algemeen. Het is jammer dat we dit, ondanks 
onze vele voorbeeldgesprekken tijdens de lunch, nooit goed aan Eva hebben kunnen leren. 
Zo zal ‘House of Papers’ er natuurlijk nooit komen... Pieter en Christiaan jullie waren de 
drijvende kracht achter de pubquiz, ik hoop dat die traditie in stand blijft. We moeten 
ooit van Gargamel winnen! Lisette, dankzij jou ben ik nu een internationaal gepubliceerd 
hematocriet expert. Dit was nooit een doel in mijn leven, maar toch ben ik er trots op! 
Marcy, bedankt voor de serieuze gesprekken op jouw of mijn kamer. Jullie wil ik allen 
bedanken voor de leuke tijd.

Natuurlijk wil ik ook de overige collega’s bij PE2 bedanken voor de gezamenlijke lunches, 
borrels, pubquizes, weird food festivals, en meer. Aletta, Aizati, Auliya, Bert, Bob, Didik, 
Doti, Elisabetta, Fabian, Hao, Hoa, Hong Anh, Ira, Jannie, Jelena, Job, Jos, Josien, Josta, 
Jovan, Lan, Linda, Lolkje, Maarten P., Maryam, Mehraj, Neily, Nynke, Pepijn, Petros, 
Priscilla, Stefan, Thea, Ury, bedankt! 

Ook de IADBers, Jens en Sipke, bedankt voor de ondersteuning. De IADB (IADB.nl) is 
een prachtige database met longitudinale informatie van meer dan 15 jaar. Dat was voor 
mij één van de redenen dat ik koos voor onderzoek bij PE2. Alle empirische hoofdstukken 
in dit proefschrift maken gebruik van data uit de IADB. Ik denk dat dit genoeg zegt!
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Mijn vrienden en medestudenten in Gent wil ik ook bedanken voor de leuke tijd daar. De 
MASTAT-periode was een fantastische periode in mijn leven, met zowel dalen (stressvolle 
examenperioden) en pieken (leuke avonden in Gent en natuurlijk de Gentse feesten). 
Sindsdien heb ik helaas maar zelden zulke leuke gesprekken over statistiek kunnen voeren, 
met alle flauwe grapjes die daar bij horen, als met jullie. Dat mis ik zeer. Jens, Ignace, Griet, 
Sjouke, Eline, Oana, Bill en Carlos, bedankt!

I would also like to thank my friends at the London School of Hygiene and Tropical 
Medicine. Thanks very much to Bianca and Rhian, for spending so much time on my 
project, despite your very busy schedules. We had great discussions about APC analysis 
and its relation to causal inference, which gave me a whole different view on a topic that 
I had already been working on for a few years (and which I thought I understood). There 
are only a few people on this planet who have an understanding of causal inference in 
statistics as thoroughly as you do; it was a privilege to work with you both. We were able to 
write a paper that I consider to be the crowning achievement of my PhD research. Bianca, 
thanks to you I even got to have tea with the legendary Sir David Cox! Thanks also to my 
office-mates: Elizabeth and John, I was very lucky to be assigned a place in your office! 
Thanks for the many lunches at Café Deco and at the Malet Street gardens, and for the 
occasional drinks.

I started my PhD research as a health demographer, and slowly became more of an 
epidemiologist and (especially) a statistician. I expected to continue in the latter two 
fields. But one thing in particular anchored me to my old field: Demotrends, a blog on 
population-related affairs, for which I am an editor. I want to thank all the editors for the 
nice discussions on any demography related topic. In particular, I want to thank Liili and 
Ben. Liili, thank you for conceiving of Demotrends and the energy you have put in to 
make it successful, thank you for inviting me to become an editor from the very start. Ben, 
thanks for the many great discussions that we have had on Skype and during my visit to 
London. This made my stay in London extra purposeful and (especially) extra pleasant! It 
was also great to meet Ezra and Ellie!

Het gevaar van lijstjes namen is dat ik een cruciaal persoon vergeet. Ben jij dit? Dan hierbij 
alsnog bedankt en tevens mijn excuses! (Stuur me gerust een email, zodat ik weet wie ik 
vergeten ben. Ik zal dan proberen het goed te maken ;) )
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Als afsluiting natuurlijk een dankwoord aan mijn ouders. Papa en mama, bedankt voor 
de ondersteuning, en dat ik, wanneer ik maar wilde, naar Harlingen kon komen om even 
bij te komen, een rondje over de Noorderhaven te wandelen, en tijd met Nina te besteden.






