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Dankwoord

DANKWOORD

Tijdens het schrijven van de laatste woorden van dit proefschrift besef ik nog eens extra wat een 

mooie onderzoeksjaren ik heb gehad mede dankzij alle collega’s die me omringden met hun hulp, 

adviezen en gezelligheid. Graag wil ik iedereen daar heel hartelijk voor bedanken! 

Op de eerste plaats komt natuurlijk mijn promotor Tom van der Poll. Tom, wat heb ik veel van 

je geleerd! Ik bewonder al je talenten en had me geen betere promotor kunnen wensen. Of we 

nou via de email een artikeltje in elkaar zetten of een kroegentocht houden in Saigon, onderzoek 

doen bij jou is altijd een feest; ik hoop dat we nog vele jaren mogen samenwerken.

Alex de Vos en Kees van ’t Veer heel hartelijk dank voor al die gezellige gesprekjes over van 

alles en nog wat, maar bovenal voor alle goede ideeën en het mij wegwijs maken in de cel- en 

moleculaire biologie. 

My co-promotor Sharon Peacock, alias the queen of the melioidistas, has become one my heroes. 

Thank you so much for all your support over the last years. I’ am thankful to Arjen Dondorp for 

all your help in initiating this project, the time we shared in Bangkok and all the valuable advice 

along the way. I hope we can collaborate in many more studies to come. The people working at 

the Wellcome Trust unit in Bangkok and the Sapprasithiprasong Hospital in Ubon Radchathani 

have been of tremendous help in all their efforts to get this study rolling; among them were Nick 

Day, Vanaporn Wuthiekanun, Wirongrong Chierakul, Direk Limmathurotsakul and Allen Cheng. 

I’am deeply grateful to all the patients and volunteers who participated in our studies. Without 

their contributions many studies would not have been possible in the first place. 

Marcel Levi, Hans Sauerwein, Piet Kager, Menno de Jong, Peter Speelman, Jaap van Dissel en 

Nick White wil ik graag hartelijk bedanken voor het zitting nemen in mijn promotie-commissie 

en voor het kritisch doornemen van het manuscript.

Zeer dankbaar ben ik mijn meest naaste collega’s die altijd weer klaar stonden met een tussenbi-

ertje, een goed advies, rake opmerkingen en altijd heel veel lol van Seoul tot Wenen: Masja, Ilona, 

Jacco, Markie D., Michiel, Zwoelie, Joppe en Jolanda en later ook Liesbeth, Floor, Arjan en Mirjam 

en al mijn andere labcollega’s. De (oud) promovendi, maar met name ook de (oud) analisten en 

overige medewerkers van G-2 vormen een enorme erelijst van personen die ik graag allemaal wil 

bedanken voor hun essentiële ondersteuning in de afgelopen jaren! De meeste proefjes mislukken, 

maar mede dankzij jullie herinner je je vaak alleen nog de gelukte proefjes. Cathrien Wieland en 

Rianne alias Gerritje van der Windt verdienen natuurlijk een speciale plaats als mede melioidosis 

onderzoekers, dank voor al jullie hulp en gezelligheid. Sjoukje en Arend dank ik voor de gastvrijheid 

in het tuberculose lab van het KIT. Sandrine Florquin en Joris Roelofs wil ik graag bedanken voor 

het beoordelen van alle mooie coupes. Joost Daalhuisen en Marieke ten Brink: dit boekje was 

helemaal niets geworden zonder al jullie hulp bij alle muisexperimenten, heel erg bedankt!

Jorrit en Marcel, mijn paranimfen, ik vind het geweldig dat jullie aan mijn zijde staan bij mijn 

promotie. Lieve Wilmar, Cobi en Maarten, ik ben zo blij dat jullie er altijd voor me zijn. Lieve Ilja, 

ik begin en eindig met jou omdat ik zo ontzettend veel van je houd!
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