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d a n k W o o r d

Op de vraag van een student hoe het is om een promotie onderzoek te doen was mijn 

antwoord: “..it sucks”. Hoewel promoveren dus frustrerend kan zijn is het echter tegelijk 

ook een spannende en interessante bezigheid. Waar frustraties en tegenslagen helpen om 

als persoon sterker te worden, helpt de spanning om door te gaan met het onderzoek en 

maakt het de wetenschap extra leuk. Alles bij elkaar was het dus eigenlijk toch wel een 

mooie tijd en natuurlijk zeer leerzaam.

Buiten het lab hebben mijn familie en vrienden me altijd gesteund en waardoor het 

makkelijker was de motivatie hoog te houden. Maar ook dankzij de mensen in het lab heb 

ik een goede tijd gehad. Nu het resultaat van 4,5 jaar bloed, zweet en tranen op schrift 

staat, overheerst dan ook het gevoel van dankbaarheid. Ik wil daarom graag iedereen die 

direct dan wel indirect bij mijn promotie onderzoek heeft geholpen hartelijk danken! Een 

aantal mensen wil ik hieronder specifiek noemen:

Van het lab wil ik natuurlijk eerst mijn co-promotor, Bill, bedanken die het mogelijk heeft 

gemaakt dat ik aan dit fantastische onderzoeksproject heb kunnen werken. Samen hebben 

we meerdere hoogte en dieptepunten meegemaakt. Ik moet nog steeds lachen wanneer 

ik terugdenk aan ons congresbezoek in Parijs waar een Française tijdens een presentatie 

herhaaldelijk de term “CD4 count” op een wel heel aparte manier uitsprak. Verder bedank 

ik ook de rest van ons onderzoeksgroepje: Georgios voor wetenschappelijke input, Elly 

voor hulp op het lab en Thijs en Edwin. Mireille, Joe, Katja en Kimberley wil ik bedanken 

voor de input tijdens onze labmeetings. 

Dave, ik wil jou graag speciaal bedanken voor de fantastische steun die je hebt gegeven 

in een voor mij moeilijke tijd, voor je humor, boeiende gesprekken zoals over van Kooten 

en de Bie en natuurlijk dat schitterende gele proefschrift van jou. 

Thijs, alias ome wis met de unieke golf swing, wil ik danken voor alle wetenschappelijke 

input, goede gesprekken over wetenschap en politiek en de lachbuien.

Edwin bedank ik voor de samenwerking in het lab en natuurlijk ook voor onze 

gezamenlijke avonturen in Duitsland waarvan we de verhalen na ons pensioen maar eens 

moeten gaan opschrijven.

Nick, ouwe brokkenpiloot! Jij ook bedankt voor je gebuffel en veel plezier mocht je 

nog een keer naar Helsinki of, uh, Stockholm vliegen….?

Walter, bedankt voor die 666 concerten die we hebben bezocht met natuurlijk de 

topper in Vancouver! Ook bedankt voor het verrijken van onze taal met woorden zoals 

“überwasmachine” en “tardel”.

Dirk, bedankt voor die slimmigheden in het lab zoals de ELISA wasser en de uitstekende 

organisatie van onze verkenning van Vancouver waardoor we veel hebben kunnen zien. En 

uiteraard voor de gezelligheid op de golfbaan en in de Epstein. 

Karin, het was leuk om met jou de salsa in de Epstein te brengen en verder bedank ik je 

voor alle gezelligheid in en buiten het lab.
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Rogier, bedankt voor je altijd interessante wetenschappelijke input.

Mark, bedankt dat ik mijn samples op jouw kolom mocht brengen en bedankt voor je 

hulp in ICT noodgevallen. 

Ilja, ook jij bedankt voor het brengen van de Epstein naar tropische sferen met de 

merengue dans en natuurlijk de eeuwige gezelligheid.

Gözde, bedankt voor de enthousiasmerende aanwezigheid in de laatste maanden. Ik 

ben benieuwd wanneer je Chiwawa fonds klaar is en ik hoop dat je echt iets gaat doen met 

je prachtige zangstem.

Ying Poi ook jij bedankt voor de motivatie door je aanstekelijke lach, de sushi en 

gezelligheid.

Ben, bedankt voor je scherpe analyses van mijn teksten en mijn presentatie voor het 

IAS congres en natuurlijk de mogelijkheid om bij jou te kunnen promoveren. 

Jens en Eva, bedankt voor de vriendschap en morele support en positivisme die mij 

heeft geholpen de moeilijkere tijden door te komen. Ook natuurlijk bedankt voor het 

introduceren van Nadine!

Carolien, bedankt voor alle hulp met de organisatie rondom de laatste loodjes van het 

proefschrift en natuurlijk ook dat andere zware metaal…

Joe, bedankt voor alle mooie verhalen, de gezelligheid en wetenschappelijke input.

Julia bedankt voor de totenpalen, gezelligheid en het achterlaten van een spoor van 

eigendommen op plaatsen waar je bent geweest.

Renee, Gisela, Steffi, Joehoe, Alex, Rienk, Ronald en Jeroen: bedankt voor jullie 

gezelligheid, hulp op het lab en de sociale noot die jullie aan ons lab en daarbuiten geven. 

Mijn kamergenoten Steffi, Elly en Gözde, bedankt dat jullie mij hebben getolereerd in 

jullie kamer!

Ook bedank ik de mannen en de moeders die materiaal hebben afgestaan voor mijn 

onderzoek.

Renate, Frans en Ton en de rest van het lab@LUMC: bedankt voor jullie steun waardoor 

ik een goede start kon maken in de wetenschap. 

De jongens van v.v. JAG Leiden, bedankt voor de mooie weekenden met voetbal, eten, 

drinken, kaarten en gezelligheid. 

De voetballende architecten van Amsterdam: bedankt voor jullie interesse in mijn AIDS 

verhalen. 

Bob van Hotel vliegbasis Eindhoven en poezendorp Overpelt, dokter A. Coholla, Rinie 

Binie, president Theo en Maarten, bedankt voor jullie vriendschap, positivisme, steun en 

lessen hoe de wereld echt in elkaar zit. Maarten ook bedankt voor het verzorgen van mijn 

maatschappelijke integratie in de Amsterdamse samenleving. 

Jonne, jij natuurlijk uitzonderlijk bedankt voor je levenslange steun en vriendschap en 

je hulp als mijn paranimf. Tevens bedankt voor de hulp bij het ontwerpen van mijn boekje.

Pappa en mamma, jullie ook hartelijk bedankt voor jullie levenslange steun en motivatie 

om door te gaan. Dit boekje is ook jullie resultaat. Ook Annelein, mijn globetrottende 
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paranimf, zus en Dr Annie en haar Gijs: hartelijk bedankt voor jullie hulp, steun en 

gezelligheid. 

Last but not least: Nadine bedankt voor je liefde en de steun wanneer ik dat nodig had. 

Zonder jou zou het leven lang niet zo mooi zijn!

Verder natuurlijk ook die vele mensen die ik hier niet specifiek heb genoemd: bedankt 

voor alles!




