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Dankwoord

DANKWOORD (ACKNOWLEDGEMENTS)

Aangezien het dankwoord vaak het eerst en het meest frequent gelezen wordt zou ik u toch nog 
even willen meenemen naar de highlights van dit proefschrift, aangezien dit u wellicht uitnodigt 
tot verder lezen. Wij hebben immers aangetoond dat tijdens tuberculose vele eiwitten betroken bij 
het stollingssysteem en ook markers voor endotheel activatie geactiveerd raken, als onderdeel van de 
afweerreactie tegen deze ziekte. Verder blijken het proteine C systeem, evenals eiwitten betrokken bij 
de fibrinolyse, een duidelijke rol te spelen in de afweer tijdens melioidse. Uiterst interessante data, 
voelt u zich dus niet bezwaard stiekem even terug te bladeren... 

Uiteraard was al dit mooie onderzoek niet tot stand gekomen zonder de inzet van velen, die met 
veel plezier bereid waren om hun inzichten en gezelligheid te delen. Alvast hartelijk dank daarvoor! 
Enkele personen verdienen ook een persoonlijk dankwoord. Ten eerst wil ik prof. dr. Tom van der 
Poll, mijn promotor, bedanken. Vanaf het moment dat ik je kamer binnenwandelde, alweer een 
paar jaar geleden, heb ik jouw inzicht, enthousiasme en gedrevenheid bewonderd. Vele, illustere, 
voorgangers zijn de revue gepasseerd en het is al vaker gezegd, maar ik sluit me hierbij volledig aan: 
ik had me echt geen betere promotor kunnen wensen! Van lange discussies met editors, doorzagende 
inspecteurs tot uitstapjes naar Lissabon, München of tropische rooftops, jij was erbij, ik kon op je 
rekenen, het was uiteindelijk allemaal erg nuttig en vooral gezellig! Cees van ’t Veer, co-promotor, 
wil ik ook graag hartelijk bedanken. Jouw inzicht in het stollingssysteem en hoe alles daarmee en 
met elkaar samenhangt is fenomenaal. Ook bedank ik met veel plezier Joost Wiersinga, mijn andere 
co-promotor. Joost, ik had de eer het stokje over te nemen wat betreft het melioidose muismodel. 
Na jouw promotie was wel duidelijk dat de lat hoog lag, hopelijk heb ik enigszins aan de verwachtingen 
kunnen voldoen en het melioidose onderzoek een stapje verder kunnen brengen. In ieder geval veel 
dank voor je grote enthousiasme!

Prof. dr. Gijs van den Brink, prof. dr. Arjen Dondorp, prof. dr. Marcel Levi, prof. dr. Marcus Schultz, 
prof. dr. Peter Speelman en dr. Jaring van der Zee wil ik graag hartelijk danken voor het zitting 
nemen in mijn promotie-commissie en voor het kritisch doornemen van mijn manuscript. 

I am very grateful to prof. dr. Charles Esmon, who still is -at least for me- the ‘founder of the 
protein C system’, Naomi Esmon and Gary Ferrell of the Oklahoma Medical Research Foundation. 
Thank you for all genetically engineered mice, reagents and antibodies you provided us with and 
without which we could not have done all this research. Prof. dr. Joost Meijers en de medewerkers van 
het Laboratorium voor Experimentele Vasculaire Geneeskunde wil ik ook hartelijk dankzeggen 
voor de talloze stollingsmetingen die jullie voor dit onderzoek verricht hebben. Joost, jouw immer 
aanwezige enthousiasme heb ik erg gewaardeerd, evenals je werkelijk ongeëvenaarde reactiesnel-
heid in het kritisch doorlezen van m’n artikelen. Wil Kopatz, Marian Weijne, Lucy Leverink, Kamran 
Bakhtiari en Aernoud Marquart veel dank voor jullie nauwkeurige bepalingen en grote inzet. Verder 
veel dank voor Joris Roelofs, Onno de Boer en Chris van der Loos van de afdeling Pathologie voor 
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het beoordelen, scoren en kleuren van de vele slides van tuberculose- en melioidose geïnfecteerde 
muizen. Sacha Zeerleder en Gerard van Mierlo van het Sanquin laboratorium wil ik graag bedanken 
voor de samenwerking en voor de bepalingen die ik in jullie lab heb mogen uitvoeren en tot slot gaat 
mijn dank uit naar René Lutter, Tamara Dekker en Barbara Dierdorp van het Laboratorium voor 
Medische Immunologie: bedankt voor de nuttige samenwerking. 

Uiteraard ook een groot woord van dank voor mijn directe collega’s bij het CEMM, altijd klaarstaand 
voor een capuccinootje en later nespressootje, een uurtje meehelpen in het verre KIT, goede 
adviezen en uiteraard heel veel gezelligheid, van de Beurs van Berlage tot Kyoto, van Koudekerke tot 
Boston: Marcel, Floor, Rianne, Cathrien, Jolanda, Jacobien, Masja, Joppe, Arjen, Jan-Willem, Wytske, 
Miriam en later natuurlijk ook Dana, Tassili, Gavin, Tijmen, Daan, Achmed, Katja, Tim, Brendon, 
Anne-Jan, Lonneke, Sacha, Mischa, Maryse, Ingrid en Adam. Jullie waren top! Ook bedank ik Alex 
de Vos voor de vele hulp tijdens de tuberculose proeven en de goede aanvullende adviezen. Analisten 
Daniëlle, Regina, Jenny en ook Monique hartelijk dank voor jullie hulp, evenals Joost en Marieke, 
zonder jullie zou dit boekje nooit geschreven kunnen zijn!

To all people we collaborated with in Chittagong, Bangladesh I sincerely want to say thanks for 
your hospitality and help with our tuberculosis projects. It was a pleasure to work with you! 
Furthermore, I am very grateful to all tuberculosis patients and healthy volunteers that were willing 
to participate in our studies. Also, I want to thank late dr. Ahmed Hossain, Sahid Ullah, ms. Runia, 
Pradip Sen, ms. Rupali, mr. Yusuf and other staff members of the Chest Disease Clinic/ General 
Hospital, Anderkilla: thank you very much for your help and support and finally, dr. Anirrudha 
Ghose (Dr. Joy), Wahid Rahman, Rumana Afroz, prof. Mahtabuddin Hassan, dr. Abu Shahed M. 
Zahed, M. Anwar Husain, Khan Mashrequl Alam, M. Abu Tayab and all other staff of the Chit-
tagong Medical College Hospital: thank you very nuch, or more familiar: আমরা আপনার কাছ থেকে 

পেয়েছি সমস্ত সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! 
Ook veel dank aan Paul Bresser en Jaring van der Zee, ‘visiting pulmonologists’: het was even 
wennen, bronchoscopiëren zonder geavanceerde Westerse technieken, oversteken zonder 
stoplichten en elke avond uit eten... jullie hebben je top geweerd en het resultaat mag daar zijn! 
Ook Ivar, Niki, Marc, Rutger en Helen bedankt voor jullie hulp en gezelligheid tijdens de ‘Bangla-
deshi experience’. Tot slot veel dank aan Dana, uitvinder van de ‘dunch’, head of the tuberculosis-
‘Macs’-lab: we hebben het samen toch maar even voor elkaar gekregen! 

Voor mijn collega’s van de afdeling Maag-, Darm en Leverziekten van het AMC ook veel dank. 
Paul en Ulrich, nog steeds ben ik erg blij en trots de opleiding tot MDL-arts te mogen volgen onder 
jullie bezielende leiding. Alle andere stafleden, endoscopieverpleegkundigen en mijn collegaatjes Anja, 
Anne, Willemijn, Simone, Jaap, Svend, Sebastiaan, Inge, Marieke, Marije, Frans, Bart, Xander, 
Wouter, Geert, Roos, Marjolein, Hanneke, Noor: ‘t  is top weer elke dag met jullie te werken! 
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Verder ook veel dank aan mijn vriendinnetjes, Isabella, Maaike, Femke, Nanke, Vivian, Philo, Marije 
en ‘aanhang’. Ook al werden, begrijpelijk, de verhalen over ‘de fulminante influx van macrofagen’ 
jullie soms té spannend, heel veel dank voor jullie gezelligheid, begrip, plezier, etentjes, dansjes, 
weekendjes, ski-uitjes en zo meer. Ik hoop dat er in de toekomst véél moois mag volgen, deze keer 
zal ik beloven echt elke keer mee te dansen! Lieve Carola, ook al woon je al een hele tijd ‘verder weg’, 
het voelt altijd heel dichtbij. Ik wil jou en natuurlijk ook jouw Theo en de kleine mannen bedanken 
voor de vele warme onthalen, lekkere lange gesprekken en alle andere mooie avonturen die we samen 
hebben meegemaakt. Er gaan er zeker nog vele volgen! Verder ook al mijn andere lieve vrienden, 
familie, ‘tennis-matties’ héél hartelijk bedankt! Ik ben vereerd door jullie steun, humor, gezelligheid, 
begrip en wijze woorden door de jaren heen. Jullie zijn onmisbaar! 

Tot slot een woord van dank voor mijn beide paranimfen Isabella van Ophem en Floor van den 
Boogaard. Isabella, ooit gekwalificeerd als ‘de rode draad’ ben ik blij dat we, héél lang geleden, 
bevriend zijn geraakt en dat we samen tijdens onze omzwervingen in Amsterdam en nu ook soms 
Naarden veel gezelligheid beleefd hebben en nog steeds beleven.  Thanks for your ‘continuing sup-
port’ en alles wat dat verder inhoudt, ik ben heel blij en vereerd dat jij mij paranimfje wil zijn. Floor, 
Florry, partner-in-crime in het stollingsonderzoek, dank voor de vele doordachte adviezen, rake 
grappen, congresgezelligheid en aansluitende tripjes. Ook jij maakt de eer van paranimf meer dan 
waar! En, als allerlaatste, oneindig veel dank voor mijn ouders. Dank dat jullie mij altijd onbevoo-
roordeeld, ongehinderd en vrij mijn gang hebben laten gaan en dat ik altijd op jullie kon en kan 
rekenen. Dank voor jullie niet-aflatende enthousiasme en support. Wellicht was het niet de eerste 
gedachte toen jullie elkaar ooit, lang geleden tegenkwamen, maar de 24e januari is nu ook voor mij 
een speciale datum... 

“Je weet nooit wat er nog gaat komen, zolang je maar durft te blijven dromen”

Liesbeth M. Kager, Amsterdam, 
october 2013.


