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Dankwoord 

Dankwoord 
Lia, ten eerste bedankt dat ik de kans heb gekregen om bij jouw groep te promoveren. Je liefde 
voor de wetenschap was aanstekelijk en ik heb ontzettend veel van je geleerd tijdens deze 
periode. Je instelling om alles uit te proberen zolang er maar een reden achter zit was een 
motivatie voor mij om dit tot een goed einde te brengen!!! Ook wil ik je danken voor de 
gesprekken die we gehad hebben over mijn toekomst in de wetenschap. De vervolgstap was 
hierdoor makkelijk te maken. 

Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar Ben Berkhout, mijn promotor. 

Martin en Marta, het was geweldig om met jullie te mogen werken. Jullie positieve instelling over 
ieder resultaat was geweldig om mee te maken. Ik heb genoten van de humor tijdens en buiten 
het werk. We waren een goed team waarbij ieder de ander aanvulde.  
(Martin e Marta è stato fantastico lavorare con voi. La vostra positività nei confronti di ogni 
risultato è bellissima. Ho apprezzato molto i momenti divertenti nel nostro lavoro e le nostre gite. 
Siamo stati un grande team con persone che si completavano a vicenda.) 

Maarten, ik wil je bedanken voor alle hulp tijdens de jaren dat ik met je gewerkt heb. Verder wil 
ik je bedanken voor de mooie foto’s tijdens mijn huwelijksdag. 

Bas, we hebben maar kort samen gewerkt maar ik heb genoten van je aanwezigheid. Met als 
resultaat een mooi artikel samen. Geweldig dat ik zo dicht met iemand kon samenwerken met de 
zelfde passie voor voetbal als ik. Helaas, het was voor een andere club.  

Mohammad mijn stille buurman. Je was altijd bereid te helpen en je doorzettingsvermogen was 
indrukwekkend. Ondanks een aantal tegenslagen liet je jezelf niet afleiden van je doel. 

هميشه آماده برای کمک بوديد و پشتکار مداوم شما شگفت انگيز و با وجود موانع عمده ای که بر سر راه. محمد، همسايه آرام من  
داشتيد هرگز از هدف خود منحرف نشدی   

Ronald, je bent iemand die ontzettend veel weet. Je input kon soms heel verhelderend zijn en je 
ideeën verrassend. Ik hoop dat je gelukkig bent in Zwitserland. 

Nuno, je was de eerste student die ik begeleid heb en misschien wel de meest briljante student 
die ik zal begeleiden. Je inzet en nieuwsgierigheid waren ongelofelijk. En altijd kwam je weer 
met nieuwe ideeën om deze dan vervolgens om 5uur ’s nachts naar me toe te mailen! Vervolgens 
kwam je de volgende dag met weer een verbeterd plan. Je zit nu op de juiste plek en werkt aan 
het onderwerp wat in je hart zit. Succes met je carrière!!! 
(Nuno, você foi o primeiro aluno que eu orientei e talvez o mais brilhante de todos. Você era 
inacreditavelmente entusiasmado e sempre trabalhava muito. Você sempre chegava com 
novas idéias, as quais você me enviava por e-mail às 5h da manhã. E no dia seguinte, quando 
você entrava no escritório, já tinha um plano ainda melhor. Agora você está trabalhando em um 
assunto que realmente combina com você. Desejo-lhe tudo de melhor em sua futura carreira!!!) 
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Loes Jachimowski, je was erg leergierig en nooit te beroerd om hard door te werken. Ik vind het 
leuk dat je AiO bent geworden op de afdeling naast ons waardoor ik regelmatig op de hoogte 
bleef van je carrière. 

Martijn v/d Garde, ondanks dat je eigenlijk op een ander project zat werd je al snel betrokken 
bij de virus discovery. Bedankt voor al je inzet en gezelligheid in die periode. 

Krzysztof wil ik bedanken voor de introductie in de virus discovery en de prettige samenwerking 
tijdens mijn periode als student en AiO. 
(Krzysztofowi chciałbym podziękować za wprowadzenie mnie do odkrycia wirusów oraz za miłą 
współpracę podczas mojego stażu i na początku mojego doktoratu) 

Marja en Ted, soms waren er weken dat ik meer bij jullie op de afdeling zat dan op mijn eigen 
afdeling. Bedankt voor jullie hulp en input tijdens de experimenten met 454. Ook ontzettend 
bedankt voor jullie geduld met het beantwoorden van al mijn vragen. Verder wil ik Frank Baas 
bedanken voor de hulp en medewerking tijdens de beginperiode van het 454 sequencen door 
ons de mogelijkheid te geven om deze techniek te testen. Verder wil ik Frank ook bedanken voor 
de fijne samenwerking door de jaren heen. 

Menno de Jong wil ik bedanken voor het in contact brengen met de groep uit Vietnam. 

Hans Zaaijer wil ik bedanken voor de bloedsamples van de donoren. 

Alle leden van het sequence lab: bedankt voor alle sequenties die jullie in de jaren geproduceerd 
hebben, jullie vriendelijkheid en bereidheid om te helpen, bijvoorbeeld als we een keer spoed 
hadden om de sequenties te krijgen. 

Barbera van Schaik en Angela Luyf, zonder jullie hulp zou de analyse nooit zo goed en snel zijn 
geweest. Bedankt voor jullie hulp en geduld in de jaren dat we samengewerkt hebben. 

Rienk wil ik bedanken voor de prettige samenwerking tijdens het project wat we samen gedaan 
hebben. 

Marion, Tonya en Fokla wil ik bedanken voor alle hulp en support aan de “schone kant” van het 
lab waar ik de meeste tijd zat. Marion bedankt dat ik de kans van je kreeg om bij je groep te 
komen werken, helaas kwam er iets tussen. 

Sylvie Koekkoek en Richard Molenkamp wil ik bedanken voor alle hulp in de afgelopen jaren met 
het bepalen van de virale ladingen. Zonder jullie hulp zouden een aantal artikelen niet volledig 
zijn. 

Margreet Bakker wil ik bedanken voor alle samples die ze in de loop der jaren heeft 
besteld/uitgevuld en het maken van de database die we hebben gebruikt. 

Kimberley en Katja, jullie waren een van de weinige personen die ook met parechovirussen 
werkten op de afdeling. Ondanks een moeilijk begin was het geweldig om met jullie te 
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samenwerken. Met als gevolg mooie publicaties samen!! Kim, ik wens je heel veel succes in het 
vervolg van je carrière. Katja heel veel succes met de parechovirussen!! 

Lee Van Tan, het was geweldig om met je te werken. Je stelde altijd de juiste kritische vragen en 
was nooit te verlegen om met goede ideeën te komen. Je input voor sommige stappen is misschien 
wel essentieel geweest! Ik wens jou en je familie alle geluk toe in de toekomst. 
(Lee Van Tan, thật là tuyệt vời khi được làm việc với bạn. Bạn luôn đưa cho tôi những câu hỏi 
đúng đắn, và không ngại chia sẻ những ý tưởng của bạn. Những ý tưởng ấy đôi khi đóng vai 
trò thiết yếu trong công việc tôi. Tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất tới bạn và gia đình của 
bạn trong tương lai.) 

Formijn, enorm bedankt voor alle input tijdens de samenwerking met Nuno. Het artikel dat er uit is 
gekomen was zonder jou nooit gelukt. 

Ik wil iedereen van de Amsterdam Cohort Study (ACS) bedanken voor alle samples die ik heb 
ontvangen. Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar alle deelnemers van de ACS. Zonder jullie 
bijdragen zou hoofdstuk 3 nooit tot stand zijn gekomen!!! 

Wim van Est wil ik bedanken voor de hulp met een aantal figuren. Verder ook bedankt voor je 
input voor het drukken van de posters voor congressen. 

Elly, Bill en Georgios wil ik bedanken voor de begeleiding van mijn stage tijdens mijn eerste 
periode op de afdeling. Elly, je hebt mij opgeleid en voorbereid op mijn AiO-schap. Bedankt 
voor alle moiete en tijd die je in me hebt gestoken. 

Hans v/d Spek, bedankt voor de begeleiding tijdens mijn tweede stage!!! Tijdens deze periode 
heb ik mijn liefde voor het opzetten en de optimalisatie van technieken ontdekt. 

Carolien en Erna wil ik bedanken voor alle hulp tijdens mijn periode als AiO. Carolien, zeker 
tijdens de laatse fase heb je ontzettend veel voor mij gedaan. Enorm bedankt hiervoor. 

Tony de Ronde wil ik bedanken voor de hulp tijdens de analyse van de sequenties. 

Suzanne Jurriaans wil ik bedanken voor het bepalen van de virale lading van de HIV positieve 
bloed samples. 

Iedereen van GRACE (en vooral Greet Ieven en Herman Goossens) wil ik bedanken voor de 
prettige samenwerking. Er is een mooi stuk gepubliceerd wat zonder jullie hulp nooit gelukt zou 
zijn. 

Silvia Olabarriaga en Antoinne van Kampen wil ik bedanken voor alle hulp tijdens het opzetten 
van de analyse pipeline voor de virus discovery. 

Mitzi, Louis en Bas, het was geweldig om met jullie samen te werken. Dit was een mooi voorbeeld 
hoe verschillende groepen met verschillende onderwerpen samen iets kunnen bereiken. Jullie 
enthousiasme was aanstekelijk. 
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Ron, Wilma en Sylvia van de GGD wil ik bedanken voor het kweken van alle samples in de 
afgelopen jaren en de ontzettend fijne samenwerking. 

Verder wil ik iedereen van de afdeling bedanken voor de dagelijkse gezelligheid op de 
werkvloer. De AiO’s wil ik specifiek bedanken voor hun hulp en de leuke AiO meetings. Renee 
bedankt dat je de organisatie van de AiO meeting hebt willen overnemen. En Monique bedankt 
voor alle primers die je besteld hebt.  

In de afgelopen jaren heb ik met zoveel mensen samengewerkt dat het helaas niet mogelijk is 
iedereen te noemen. Ik zal ongetwijfeld een aantal mensen vergeten zijn die ik wel had willen 
bedanken maar hiervoor mijn excuses. Hierbij iedereen bedankt voor de samenwerking in de 
afgelopen jaren. Jullie inbreng heeft mijn proefschrift gemaakt tot wat het nu is. Hiervoor mijn 
dank!!!!! 

Benjamin, ik wil je bedanken voor de kans die je me hebt gegeven om mijn carrière te vervolgen 
zoals ik het wil. Je vertrouwen in mij voor het praktische gedeelte van het project is iets wat me 
altijd bij zal blijven.  
(Benjamin, ich danke dir, dass du mir alle Moeglichkeiten eroeffnest, meinen weg weiter so frei 
und selbstbestimmt zu verfolgen wie bisher. Dein Vertrauen in mich und meine praktische Arbeit 
werde ich niemals vergessen.) 

Martin en Mieke, ik wil jullie bedanken voor het overnemen van mijn werkzaamheden als ik er niet 
ben. Verder wil ik Gerard en Marizeth bedanken voor de kans om te werken bij CBS. Groep (ex) 
barcoding (Romana, Desiree, Ghada, Karolina, Sarina en Marloes), bedankt voor de gezelligheid 
dagelijks op de werkvloer!! Dit geldt uiteraard ook voor iedereen op het CBS. Het is een plezier 
met jullie te werken.  

Behalve de mensen met wie ik gewerkt heb wil ik uiteraard ook mensen uit mijn privé leven 
bedanken (ja, ik heb nog een privé leven ☺ ). Laat ik beginnen met de mensen met wie ik mijn 
grootste hobby deel, namelijk Ajax. Hoe zwaar de week ook was, tijdens deze uitstapjes werd er 
altijd gelachen waardoor ik weer fris in mijn hoofd was.  

Om te beginnen Jelle, onze eerste ontmoeting was al in 1988. Jaren later zijn we elkaar weer 
tegen gekomen om vervolgens meer dan 10 jaar naar iedere wedstrijd samen te gaan. Je humor 
en je geweldige verhalen waren een genot om mee te maken. Zelfs na een zware werkweek met 
tegenslagen kreeg je me altijd opgevrolijkt. De laatste jaren ga je wat minder naar de 
wedstrijden maar ik hoop dat je in de toekomst weer vaker mee gaat.  

Richelle en Pascal, de laatste jaren is het een vaste traditie: samen in bus 11. Bedankt voor de 
gezellige gesprekken tijdens de urenlange busreizen. Richelle, de positieve levensopvatting die je 
hebt is geweldig en een voorbeeld voor iedereen. Ondanks je aangeboren ziekte blijf je het 
leven bekijken met een grote lach. Verder wil ik jullie uiteraard ook bedanken voor alle keren 
dat ik met jullie mee kon rijden bij een omwissel combi. 
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Iedereen van bus 11 (en uiteraard ook oud busje Axios) wil ik bedanken voor alle lol die we 
gehad hebben. En natuurlijk iedereen die ik elke week zie maar niet genoemd heb: BEDANKT 
VOOR MIJN WEKELIJKSE UITJE!!! Zoals eerder gezegd het was een moment ontspanning tijdens 
een drukke periode. 

Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar mijn familie en vrienden die me door de jaren heen 
gesteund hebben ondanks dat ik niet altijd de tijd heb gehad voor iedereen. 

Theo, we hebben een paar problemen gehad maar je bent me altijd blijven steunen wat mijn 
beslissingen ook waren. Bedankt voor al het vertrouwen en steun in mijn leven. Ik ben blij dat je 
leven weer volledig op orde is. Anne: Jij bent ontzettend belangrijk geweest voor mijn vader. Ik 
wil je bedanken voor de positieve wending die je aan zijn leven hebt gegeven. 

Joke, vanaf het begin van mijn leven heb je me gemotiveerd om verder te leren. Je wees altijd 
op het belang van volhouden en inzet om iets te bereiken. Ik denk niet dat ik dit gered zou 
hebben zonder deze lessen (ook al leverden ze vaak flinke ruzies op). 

Raymond, mijn grote broer. Ik ben blij dat je van je hobby je beroep hebt kunnen maken. 

Uiteraard wil ik ook mijn schoonfamilie bedanken. Van het begin af aan was ik welkom en jullie 
hebben altijd geaccepteerd wie ik ben. Door de drukte op het werk was het bijna niet mogenilijk 
om met jullie af te spreken. Ik wil jullie bedanken voor alle begrip wanneer ik weer eens niet kon 
afspreken in het weekend omdat Ajax moest spelen en ik die wedstrijd niet wilde missen. 

Mick (en familie), Eelco en Roeland, zolang ik me kan herinneren spreken we eens in de paar 
maanden af om samen te gamen. In al die jaren zijn er mensen afgevallen en bijgekomen maar 
jullie waren er altijd. Deze weekenden waren een geweldige uitlaatklep. Bedankt voor alle lol 
die we hebben gehad en voor jullie hulp en geduld met mij als ik weer eens niet snapte wat ik 
moest doen met mijn computer of andere dingen ☺. Uiteraard wil ik ook iedereen bedanken die 
aanwezig was op deze LAN parties. Er zijn er teveel om op te noemen maar ik heb genoten 
tijdens deze weekenden. 

De mensen van FC Weesp bedank ik voor de gezellige woensdagavonden en ook de 
zaterdagen. Bedankt voor het begrip dat ik niet altijd aanwezig kon zijn vanwege werk (helaas 
is het bijna een gewoonte geworden de afgelopen maanden). 

Als laatste wil ik de meest belangrijke persoon in mijn leven bedanken. Lieve Ingrid, bedankt voor 
wie je bent. Je bent mijn vrouw en beste maatje in één persoon. Je steun en liefde zijn iets waar 
ik altijd op terug kan vallen. Je karakter en humor maken het mogelijk om volledig mezelf te zijn 
bij je. Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan! 

 

Michel 


