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DANKWOORD

DANKWOORD
De 4 jaar zitten erop, de tijd is echt voorbij gevlogen! Nu is het dan zover dat ik iedereen die, op 

welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan mijn boekje kan bedanken. 

Allereerst wil ik alle deelnemers van de Amsterdamse Cohort Studies naar hiv-infectie en AIDS 

bedanken, zonder hen was het onderzoek beschreven in dit proefschrift niet mogelijk geweest.

Hanneke, bedankt dat je mij de mogelijkheid hebt gegeven om dit onderzoek uit te voeren en 

bedankt voor je vertrouwen. Neeltje, dankjewel voor het inkorten van mijn “laten we alles 3 

keer herhalen”-schrijfwerk en het deleten van de enters. Ik kon met al m’n vragen bij je terecht 

en je deur stond altijd open. Jouw begeleiding, kennis en humor waren van grote waarde en ik 

heb veel van je geleerd. 

Ad, koning van het kloneren. Bedankt voor al die mooie mutanten en je inzet bij de vele 

replicatieproeven. Na een paar keer oefenen konden we het zelfs zonder laten vallen en 

incuberen buiten de stoof! In de weekenden sups afnemen is niet onverdienstelijk geweest, 

het heeft een paar mooie hoofdstukken opgeleverd. Bedankt voor de goede samenwerking, ik 

ben blij dat jij mijn paranimf wil zijn. 

Mijn M01-106 (ex-)roomies, wat zou het saai geweest zijn zonder jullie! Bedankt voor de 

gezelligheid, ik hoop dat er op de volgende werkplek ook gezongen wordt. Tom, bedankt voor 

de gesprekken en je altijd goede humeur. Viviana, thanks for your company and good luck 

finishing your project, you’re almost there!! Maarten, je gaat als een speer, succes in je laatste 

jaar. Mede-theeleut Judith, bedankt voor je gezelligheid en je aanstekelijke lach. Jammer dat je 

naar boven verhuisde, maar gelukkig zagen we elkaar nog af en toe! Buurman Martijn, het was 

altijd gezellig, ook in de trein. Veel succes met je project in Rotterdam. Andere buurman John, 

fijn dat je terugkwam naar LVIP, al was het dan naar een andere kamer.

Ook wil ik alle collega’s en oud-collega’s bedanken voor alle steun en hulp de afgelopen jaren. 

Karel, altijd bereid te willen helpen, te regelen en uit te zoeken. Samen met Ad vorm jij de 

helpdesk voor wat-dan-ook en de stabiele basis van de 11.30uur lunch. Dank heren! Brigitte, 

bedankt voor je gezelligheid, misschien wordt het weer es tijd voor een musical. Thijs, dank voor 

de gesprekken in de auto als de trein weer es niet reed. Maaike, bedankt voor de gezellige NVVI 

en Keystone congressen. Fijn dat je weer terug bent! Lauren, bedankt voor je gezelligheid en 

enthousiasme. Diana, thanks for all your help with the phylogenetic analyses. Zelda, ik vond het 

erg leuk je nieuwe werkplek en huis te mogen zien. Heel veel succes in Boston! Marit, Daniëlle, 

Evelien en Sebastiaan, bedankt voor jullie kritische blik bij presentaties en de onvergetelijke 

borrels. Andrea, thank you for our collaboration in the initial phase of my project. Louis, succes 

met de afronding van je project. Madeleine, succes op 25 juni, zet ‘em op! Oud-collega’s Maggie 

en Ellen dank voor de gezelligheid en het LVIP-groepsgevoel. 

Dames en heer van CM: Irma, Marga, Sanne, Arginell en Agnes. Waar zouden we zijn zonder 

jullie. Dank voor het zoeken van alle ampullen en het ophalen en mengen van de SHITkits. Irma, 

bedankt voor je hulp bij de pipetkalibraties en succes bij de volgende ronde! 

De mensen van de Geijtenbeek-groep, leuk dat jullie M01 kwamen versterken. 
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Ook veel dank aan alle co-auteurs voor hun bijdrage, met name Anton Feenstra. Bedankt 

voor onze samenwerking aan de sequenties van de HLA-B57/5801 patiënten, het is een mooi 

stuk geworden. Angélique, bedankt voor de goede samenwerking voor hoofdstuk 7. Marjon, 

mede door jouw werk had mijn project een vliegende start, bedankt. Matthijs, bedankt voor 

de SHITkit. Jammer dat het niet het gehoopte resultaat heeft opgeleverd. Dank ook aan de 

mensen van de HIV-poli en de primo-studie voor de hulp bij het opzetten van de vragenlijst 

voor de partnerstudie en het includeren van patiënten. 

Student Dorine, bedankt voor je inzet, ook ik heb veel geleerd. Alba, thank you for your 

enthousiasm and great work. I am convinced you will be a fantastic PhD-student one day! 

De Utrecht-groep: Ingrid, Dan, Hilde, Debbie en Jose. Ik heb veel geleerd tijdens de 

gezamenlijke meetings, bedankt voor jullie input en hulp. 

Natuurlijk was er ook af en toe tijd voor ontspanning. Wendy, Karin, Martine, Dorina, Suzanne, 

Claire en Janna, bedankt voor jullie geduld, luisterend oor en de gezellige meiden-avonden. Ik 

bof met zulke fantastische vriendinnen. Evelyn, Astrid, Gaby, Digna en Marten, bedankt voor de 

gezellige tijden, dagjes uit en 4-daagse feesten. Nijmegen blijft een soort tweede thuis. Evelyn, 

ik weet dat je het kan, ga ervoor! Eveline, dank voor onze vriendschap, al ruim 16 jaar.

Grote zus, paranimf en mede-promovenda Linda. Het was fijn onze promotiefrustraties en 

-successen samen te kunnen delen. Ik heb in de loop van de jaren vaak je goede voorbeeld 

mogen volgen, en ik ben blij dat dat ook deze keer het geval is. 

Lieve papa en mama, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun. Jullie hebben me 

altijd gestimuleerd te doen wat ik graag wil en mijn keuzes altijd gesteund. Dankzij jullie sta ik 

nu hier en ben ik geworden wie ik ben. Dankjulliewel, voor alles. 
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