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Na ruim vijf jaar promotieonderzoek ben ik toegekomen aan het minst wetenschappelijke, 
maar waarschijnlijk meest gelezen deel van mijn proefschrift. Vele mensen hebben een bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van dit boekje, waarvan ik er een aantal in het bijzonder wil 
noemen.

Als eerste de deelnemers van het Amsterdamse Cohort, zonder jullie medewerking had dit 
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Hanneke, mijn promotor en begeleider, en tevens moeder van de afdeling. Jouw wetenschap-
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tweelingbroer Karel onmisbaar voor het reilen en zeilen van de afdeling. Het is iedere dag weer 
een feest om met jullie te lunchen. Elsemieke, collega-viroloog, kookmonster en maandag-
avondvriendin. Het is heerlijk om een goede vriendin als jij zo dicht in de buurt te hebben, en 
het blijft fantastisch om bij thuiskomst te kunnen aanschuiven voor een culinaire verrassing. 

Graag wil ik alle coauteurs bedanken voor hun bijdrage aan de verschillende projecten, met 
name Linaida, Marilie, Judith en Yodit (al was het maar even) voor jullie onvermoeibare pi-
petteerwerk, Esther voor je aandeel in hoofdstuk twee en zeven, en Marit en Zelda als de twee 
overige leden van de goed functionerende neutralisatie-trimeer. Evelien, Sander en Mischa, 
bedankt voor jullie inzet op de adeno- en coreceptorprojecten die ondanks jullie inspanningen 
helaas niet succesvol genoeg waren om deel uit te maken van dit boekje. Het was erg leerzaam 
om jullie te mogen begeleiden.

Gezelligheid kent geen tijd - met dank aan de medebewoners van het kippenhok, Daniëlle, 
Marjon (helaas uitgevlogen) en Marit, die verantwoordelijk waren voor de ideale combinatie 
van gezelligheid en een productieve werksfeer. Ook alle andere (oud-)collega’s van Sanquin en 
LVIP wil ik bedanken voor jullie aandeel in het vlekkeloos verlopen van mijn promotietraject, 
in de vorm van goede gesprekken, mooie verhalen, (ongewenste) adviezen, onvergetelijke bor-
rels, hulp en ondersteuning. In particular, I would like to thank Diana for all phylogenetic 
advise, Peter voor de oneindige hoeveelheid sequence-runs, en Irma en Marga voor jullie 
medewerking bij alle last-minute ampulaanvragen.

Er was natuurlijk ook nog een leven naast het werk, dankzij vrienden en familie die zorgden 
voor vele gezellige momenten in de afgelopen jaren. Elsemieke, Linda en Nynke, onze vriend-
schap blijft heel bijzonder, ook nu we wekelijks slechts met zijn drieën voor een weeshuis 
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ontspanning op en buiten de mat. Hopelijk gaan jullie mij dit jaar weer wat vaker in Lemmy’s 
zien. Papa en mama, zonder jullie grenzeloze steun en vertrouwen in mijn kunnen was ik nooit 
zover gekomen. En tenslotte Sebastiaan, jij bent het leukste werk dat ik ooit mee naar huis heb 
genomen. Wij zijn samen helemaal goed!


