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Dankwoord d 

Tenslottee ben ik dan aangeland bij het meest gelezen onderdeel van een proefschrift. 
Ikk beschouw het als de kroon op dit werk om op deze plaats al diegenen te bedanken 
diee me in deze periode hebben bijgestaan. 
Mijnn co-promotor Tom van der Poll, een vat vol ideeën dat wel nooit leeg zal raken. 
Tom,, je enthousiasme voor data is ongeëvenaard. Ik kon je nergens blijer mee maken 
dann met een grafiekje. Dat kan niet anders dan aanstekelijk werken, en heeft 
bijgedragenn tot de omvang van dit proefschrift. Daarbij heb ik grote bewondering 
voorr je kennis van infectieziekten. Je hang naar Word Perfect is waarschijnlijk het 
enigee wat niet 'state of the art' aan jou is. 
Mijnn co-promotor Annelies Verbon is eveneens een belangrijk enthousiasmerende 
krachtt geweest: altijd in voor een experiment met een zeker 'thrill seeking' karakter; 
alss het al geen besmettelijke pathogenen betrof, deden we wel proefjes met 
teratogenee middelen van dubieus allooi. Annelies, je hebt me vaak weer moed 
ingesprokenn als die slome mycobacterië'n weer eens niet wilden groeien. Mijn 
promotorr Peter Speelman bedank ik voor het perspectief dat hij voorhield; onder zijn 
hoedee heb ik geen kans gehad om te vergeten dat je onderzoek doet om de 
patiëntenzorgg te verbeteren. Sander van Deventer is de creator van een stimulerende 
omgevingg waarin naar hartelust wetenschappelijke kruisbestuiving kan worden 
bedreven.. En dan heb ik het niet over de omvang van de AIO kamer, maar over het 
bewerkstelligenn van een wetenschappelijke vrijplaats. Ik heb er veel geleerd. 

Mijnn mede-AIO's hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het scheppen van een 
plezierigee omgeving. Binnen een straal van 1,3 meter bedank ik Tessa (nog vaker iets 
kwijtt dan ik), Fanny (congres-maatje en rekenwonder), Luisa (col fare s'imparare, 
siempre),, Pascale (bij wie ik de kunst van het stress-loos promoveren heb proberen 
aff  te kijken), Dariusz (de meest entertaining weekend verslagen), Bibi (nog vaker iets 
kwijtt dan Tessa), Anita (unieke combinatie van groot hart en grote mond), Petra 
(bovenaardss attent), Margriet (kind en carnere is inderdaad een prima combinatie) en 
Jaklienn (Wagner is suf). Ook Judith, Bernt, Gijs, Henri, Bas, Mare, Maiket, Benien 
enn Pieter, bedank ik voor julli e gezelligheid, collegialiteit, uitleg, hulp, grappen en 
grollen.. Joost, dank je wel voor je onvoorwaardelijke inzet. Anje, Pieter, Adri, Aad, 
Anitaa de B., Mieke, Angelique, Esther en andere medewerkers van G2 dank ik voor 
hunn hulp en uitleg. 
Juless Bruins bedank ik voor het wegwijs maken in de wereld van de mycobacterie. 
Zijnn grondige inwijding heeft me waarschijnlijk voor veel behoedt. Ed Kuijpers, 
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dankk voor de hulp bij de opzet van experimenten. Nino en Chris, dank voor julli e 
hulp.. Arend Kolk en Sjoukje Kuipers dank ik voor de mogelijkheden die ze voor me 
hebbenn geschapen. Lenka, dank je wel voor de samenwerking. Sandrine Florquin, je 
hebtt me weer doen beseffen wat een mooi vak pathologie is. Bill Paxton, thanks for 
thee splendid cooperation on the HIV experiments. One contagious pathogen at a 
time.. Jan Veenstra wil ik bedanken voor de samenwerking. Het blijf t denk ik 
moeilijkk om onderzoek op te starten in een perifeer ziekenhuis. 

Ookk wil ik hier graag mijn ouders noemen: Mam en Dad, dank voor de ruimte die ik 
hebb gekregen om deze onbegrijpelijke bezigheden te doen. 
Frans,, uit dank voor je vertrouwen draag ik dit proefschrift op aan jou. (En ook aan 
onzee jongen, waarmee hij reeds voor zijn eerste levensjaar meerdere proefschriften 
opp zijn naam heeft staan - dat moet wel goed terecht komen.) 

238 8 






