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At the start of this MD-PhD adventure, I had never expected to end up doing research in two diff erent 

cultures, investi gati ng diff erent diseases and using knowledge of all diff erent disciplines which has resulted 

in this thesis. It has been a journey with high hills and deep valleys. There are many wonderful people who 

played a key role in the development of this thesis. But fi rst, I want to give all praises to God almighty in 

whom I put my trust, for His love, for guiding me through this adventure, and for shaping me by having me 

to learn all these lessons.

Parti cipants
I would like to thank all parti cipants of my research - in Venezuela, Maracay and in Curaçao -  for their ti me 

and cooperati on in this project. Muchas gracias! Masha danki!

My PhD-supervisors
Ajay Bailey – I am very thankful for your supervision. Crucial has been one of our fi rst meeti ngs in the 

Hema, which made me decide to start this MD-PhD adventure. Thank you for your stability, very wise 

advices and support.

Adriana Tami – Thank you for sharing your experti se and providing the supervision during the fi rst steps of 

my research. This has provided the solid basis of my PhD-research. I know that at the end, my path went 

very diff erent from what you had expected. 

Marti n Grobusch – Uw positi eve sti mulansen en kriti sche opbouwende feedback heeft  het onderzoek in 

een sneltreinvaart tot een goed einde gebracht. Uw inzet was cruciaal en ik ben u enorm dankbaar voor de 

prioriteit en energie die u in de begeleiding gestopt heeft .

Alex Friedrich – Hartelijk dank voor uw adviezen, ti jd en het ondernemen van acti e op een belangrijk 

moment in mijn onderzoek.

Arie Dijkstra – Alhoewel u offi  cieel niet tot het supervisorenteam behoort, hebben onze ontmoeti ngen een 

grote invloed gehad op hoe ik het onderzoek in Curaçao heb opgezet. Hartelijk dank voor het delen van uw 

experti se in de gezondheidspsychologie.

In Curaçao
Izzy Gerstenbluth, wat heb ik enorm veel van jou geleerd! Op het gebied van onderzoek, people-

management, public health-problemen, en kriti sch (wetenschappelijk) beslissingen nemen. Daarnaast ben 

ik natuurlijk eeuwig dankbaar voor de pastechi’s, colleges over de Curaçaose gezondheidszorg en cultuur 

en de cursus hoe-organiseer-ik-een-borrel-in-Curaçao-?. Je bent een voorbeeld als persoon, en in hoe jij je 

werk uitvoert in Curaçao.

Yaskara, Norediz, Joyce, Martha  en alle personen van de GGD in Curaçao die mee hebben gewerkt aan dit 

onderzoek. Hartelijk dank voor jullie ti jd, adviezen en vertaalwerk. Billy en Vanessa Hoogenbergen, mijn 

Curaçaose opa en oma, masha danki pa bosnan gastvrijheid (bonchi!), hulp in de vertaling, in het opsporen 

van adressen en de papiaments- en spaanse lessen. Ook alle vrienden uit de gemeente van Curaçao, 

waaronder Edward, Ard, Marloes en Mariett e (maar ook vele anderen!), bedankt voor jullie vriendschap 

en gastvrijheid. 
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In Venezuela
Erley and Maria, thank you for your eff orts in the data collecti on in Venezuela. It was a tough period, but 

we can look back with proud! Cesar and Alejandro, thank you for your friendship and for introducing me in 

the Venezuelan culture. Guillermo Comach and Gloria Sierra, thanks for your hospitality and care.

In Nederland
Mijn ouders (Willem en Gerdien) en familie (Jouke en Paulien, Henrike en Leen, Hendrik-Willem en Anna): 

jullie zijn geweldig! Jullie hebben mij alti jd gesteund, ik had mij geen betere familie kunnen wensen. Mijn 

grote dank gaat ook uit naar Christi an, Sem en Tim, en mijn andere vrienden, waaronder die van Ceritus, 

N.S.G., de Nij Smellinghe-Co’s, mijn vrienden uit Ermelo en huisgenoten van HBP voor het begrip als ik weer 

eens later was met eten of op een andere afspraak (ik zal nu mijn PhD helaas niet meer als excuus kunnen 

gebruiken….), voor de sociale support, de etentjes en de avonturen die we samen hebben beleefd. Masja 

Schmidt, hartelijk dank voor de fi jne samenwerking en het delen van jouw schrijf-talent. Hans Burgerhof, 

bedankt voor onze gesprekken over stati sti ek, de inzichten en ti ps hebben mij erg geholpen om mijn 

arti kelen goed te onderbouwen, en andere arti kelen te reviewen. My colleagues in the UMCG, especially 

my offi  ce-mates from offi  ce 2.034 and 2.056 (Sylvia, Kai, Mithila, Linda, Jan-Willem, Randy, Mart, Natacha, 

Ana, Erley, Maria and Rizky) many thanks for the lunches, coff ee breaks and supporti ve conversati ons.

En…
Tim, Symkje en Jelmer, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de analyse en schrijven van het onderzoek. 

Kwabena Boakye, thanks for the English-checks. Mohamad (Moe) Assoum, thank you, for inspiring me to 

write an additi onal chapter and for introducing me to the magical world of DAG’s and for your English-

checks. Abigaël Bouwman, masha danki pa e tradukshon. Leanne, Maarten en Liselot, voor het design en 

de vormgeving van dit boek en Tamar voor de spellingscheck van de Nederlandse samenvatti  ng van dit 

proefschrift . Junior Scienti fi c Masterclass (JSM), hartelijk dank voor het verschaff en van de grant die mij 

de mogelijkheid gaf om dit MD-PhD traject te starten… en af te ronden! Last, my sincere thanks to all who 

have contributed to this thesis, but were not menti oned.

Erley and Maria, thank you for your eff orts in the data collecti on in Venezuela. It was a tough period, but 

we can look back with proud! Cesar and Alejandro, thank you for your friendship and for introducing me in 

the Venezuelan culture. Guillermo Comach and Gloria Sierra, thanks for your hospitality and care.

Mijn ouders (Willem en Gerdien) en familie (Jouke en Paulien, Henrike en Leen, Hendrik-Willem en Anna): 

jullie zijn geweldig! Jullie hebben mij alti jd gesteund, ik had mij geen betere familie kunnen wensen. Mijn 

grote dank gaat ook uit naar Christi an, Sem en Tim, en mijn andere vrienden, waaronder die van Ceritus, 

N.S.G., de Nij Smellinghe-Co’s, mijn vrienden uit Ermelo en huisgenoten van HBP voor het begrip als ik weer 

eens later was met eten of op een andere afspraak (ik zal nu mijn PhD helaas niet meer als excuus kunnen 

gebruiken….), voor de sociale support, de etentjes en de avonturen die we samen hebben beleefd. Masja 

Schmidt, hartelijk dank voor de fi jne samenwerking en het delen van jouw schrijf-talent. Hans Burgerhof, 

bedankt voor onze gesprekken over stati sti ek, de inzichten en ti ps hebben mij erg geholpen om mijn 

arti kelen goed te onderbouwen, en andere arti kelen te reviewen. My colleagues in the UMCG, especially 

my offi  ce-mates from offi  ce 2.034 and 2.056 (Sylvia, Kai, Mithila, Linda, Jan-Willem, Randy, Mart, Natacha, 

Ana, Erley, Maria and Rizky) many thanks for the lunches, coff ee breaks and supporti ve conversati ons.

Tim, Symkje en Jelmer, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de analyse en schrijven van het onderzoek. 

Kwabena Boakye, thanks for the English-checks. Mohamad (Moe) Assoum, thank you, for inspiring me to 

write an additi onal chapter and for introducing me to the magical world of DAG’s and for your English-

checks. Abigaël Bouwman, masha danki pa e tradukshon. Leanne, Maarten en Liselot, voor het design en 

de vormgeving van dit boek en Tamar voor de spellingscheck van de Nederlandse samenvatti  ng van dit 

proefschrift . Junior Scienti fi c Masterclass (JSM), hartelijk dank voor het verschaff en van de grant die mij 

de mogelijkheid gaf om dit MD-PhD traject te starten… en af te ronden! Last, my sincere thanks to all who 
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