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ViralViral dynamics and immune reconstitution during potent antiretroviral therapy 

Mijnn eerste schreden op het pad van het HIV onderzoek dateren al van 
twaalff jaar geleden, maar de werkzaamheden die aan de totstandkoming 
vann dit boekje ten grondslag liggen begonnen in 1995. Toen zette een van 
mijnn promotoren, Prof. S.A. Danner, een studie op naar anti-HIV 
combinatiee therapie, met daarbij de mogelijkheid tot het doen van een 
forsee hoeveelheid basaal wetenschappelijk onderzoek. De studie werd 
destijdss de 'Triple Studie' genoemd omdat het de eerste studie in 
Nederlandd was met de triple combinatie van een HlV-protease remmer en 
tweee nucleoside analogen. 'Triple therapie' is inmiddels standaard therapie 
gewordenn bij HlV-infectie en 'de Triple Studie' wordt nu vaak gebruikt als 
referentiee bij het bestuderen van andere anti-HIV combinaties en 
behandell ings-strategieën. 

Mijnn werkplek voor dit onderzoek was het Nationaal AIDS Therapie 
Evaluatiee Centrum (NATEC), dat in deze periode een ongekende groei 
heeftt doorgemaakt (in grootte en professionalisering). Verder heb ik in het 
kaderr van de Triple Studie in het lab bij de vakgroep Humane 
Retrovirologiee gewerkt. Daarnaast zijn er nog twee onderzoeksgroepen 
belangrijkk geweest voor de studie: de klinische viro-immunologie (KVI) 
vann het CLB en de microbiologie van de University of Minnesota. Al met 
all heb ik met een groot aantal mensen te maken gehad, die belangrijk 
geweestt zijn voor de studie en mijn werk en die allemaal dank verdienen. 
Mett vier verhuizingen binnen de NATEC en één bij de retrovirologie heb 
ikk bovendien een aardig aantal kamergenoten 'versleten'. Ik ben dan ook 
bangg dat ik mijn streven naar volledigheid zal moeten laten varen, omdat 
hett me waarschijnlijk niet zal lukken iedereen die de afgelopen jaren 
directt of indirect aan de Triple Studie heeft bijgedragen bij naam te 
noemen.. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage,, ook degenen die ik misschien onbedoeld en onverdiend ben 
vergetenn te vermelden. 

Hooggeleerdee S.A. Danner, beste Sven, jij hebt deze successvolle studie 
geïnitieerdd en met enthousiasme geleid en me overeind gehouden in de 
samenwerkingg met onze ambitieuze mede-onderzoekers. Toen het AMC 
eindelijkk een AlO-cursus 'Contact met de media' aanbood had ik die niet 
meerr nodig. Ik ben je verder zeer erkentelijk voor de ruimte die je me hebt 
gegevenn om in het lab te werken. 

Ookk mijn andere promotor, Prof. J. Goudsmit, wil ik bedanken voor zijn 
inspanningenn en enthousiasme. Beste Jaap, op jouw lab heb ik destijds in 
19888 kennis gemaakt met het HIV onderzoek en de moleculaire biologie 
enn ik ben blij dat ik vervolg aan mijn labervaring heb kunnen geven. 

Wiee zeker niet heeft ondergedaan in enthousiasme voor de Triple Studie 
iss Prof. F, Miedema. Beste Frank, ondanks de stevige concurrentie van 
Francaisess en Amerikanen is er toch een mooie hoeveelheid 
'immunologie'' uit de Triple gekomen. 

Dee volgende hooggeleerde heer die ik wil bedanken is Prof. J. Lange. 
Bestee Joep, jij was destijds mijn eerste contact in het HIV onderzoek, toen 
jee zelf nog maar amper gepromoveerd was. Inmiddels heb je een 
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organisatiee met wereldfaam opgebouwd en ik ben blij bij NATEC gewerkt 
tee hebben. 

Dearr Prof. Haase, dear Winston and Zhi-Qiang. Thank you for the 
pleasantt collaboration with such excellent results. 

Dr.. Reiss, beste Peter, dankzij jouw oog voor detail en organisatie 
werdenn plannen ook daadwerkelijk lopende studies. Succes met de 
wetenschapp nu dit regelwerk van je schouders is gevallen. 

Bestee Tony, wat ik van jou geleerd heb wordt onvoldoende 
weerspiegeldd in onze ene gemeenschappelijke publicatie. Mijn keuze voor 
mijnn verdere carrière maakt misschien meer duidelijk. Ik hoop je nog 
regelmatigg tegen te komen voor bespiegelingen over de relatie tussen 
micro-organismenn en hun gastheren. 

Dr.. de Wolf, beste Frank, eerst zorgde je voor de productie van de data, 
nuu voor de interpretatie. 

Suzannee Jurriaans, 'u vraagt, wij draaien', wat een service. 
Dee leden van de promotie commissie wil ik bedanken voor hun 

bereidheidd hierin zitting te nemen. Prof. G. Pantaleo, thank you for 
comingg to Amsterdam for my PhD graduation. 

II like to thank Carolyn Goodwin, Arthur Storm and all others from 
Glaxo-Wellcomee and Abbott Laboratories who helped in the organization 
andd coordination of the study. 

Robertt Kauffmann en Anneke Maat van het Leyenburg Ziekenhuis, Pieter 
Meenhorstt en Lilian van Belle van het Slotervaart Ziekenhuis en Norbert 
Foudrainee en Nel Albrecht van de GG&GD, wi l ik bedanken voor het 
includerenn van de deelnemers en het verzamelen van de vele liters bloed 
enn alle gegevens. 

(Voormalige)) 'Jonge Dokters' van de NATEC, waarvan de velen, mede 
doorr de vele verhuizingen, kamergenoten van mij zijn geweest; zonder 
naastee collega's, om wegwijs te worden, de gebruiksaanwijzing van bazen 
enn mede-onderzoekers te leren, nieuwtjes te delen, frustraties te luchten, 
samenn te lunchen en nog veel meer, is onderzoek niet te doen. In 
volgordee van opkomst: Remko (status van 'Jonge Dokter' ver ontgroeid), 
Mennoo (binnenkort weer kamergenoot), Eugène, Teysir, Norbert, 
Ferdinand,, Jet (m'n meest trouwe kamergenoot; dank dat je paranimf wil 
zijn),, Monique (mede-Jonge-NATEC-Ouder), Mariëlle (net als Monique), 
Rieneke,, Lonneke, Cecile, Thomas en Mare. Ik kom nog eens buurten. 

Gerritt Jan, ik had je bij de Jonge Dokters kunnen noemen, maar ik wil je 
evenn apart bedanken voor scherpe analyses en statistische adviezen, als ik 
doorr de bomen (R-en en p's) het bos niet meer kon zien. 

Nicolettee Hulshoff, trouwe zuster (research verpleegkundige) van begin 
tott einde. Verder wil ik Maurice, Steven, Peggy en de andere 
verpleegkundigenn bedanken voor hun zorg voor onze patiënten. 

Dee medewerkers van de Humane Retrovirologie, i.h.b. Esther (van E.) 
voorr vele RNA bepalingen, Esther (de R.) voor hulp en uitleg bij de DNA 
bepalingen,, Margreet (dat je al die samples hebt kunnen terug vinden), 
Nancy,, Erna, Raymond, Elly, Michèl, Denise, Karin, Audrey, Wolodya en 
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velee anderen, wil ik bedanken voor bijdragen aan de studie, uitleg, 
interessee of anderszins. 

Dee (ex-)medewerkers van de KVI, Nadine (van KVI-modelmeisje tot 
NATEC-p.m.),, Marijke, Maarten, Katja, Stefan, Oscar, Dawn en Dórte, wil 
ikk bedanken voor hun bijdrage. Ik heb wat orde leren zien in de CD-top 
100. . 

Jacques,, Jan-Albert, Liekle, Jeanne, Peter en Carin van Organon Teknika, 
will ik bedanken voor hun bijdrage. 

Robb de Boer, John Mittler and Alan Perelson I thank for turning 
mathematicss into the understanding of viral pathogenesis. 

Velee andere medewerkers van de NATEC hebben me direct of indirect 
geholpen,, waarvoor dank; Petra (bedankt voor de vele, soms last minute, 
correctiess op (of, on?) m'n engels), Jacqueline, 'Het Sectretariaat' (nogal 
veranderlijkk van samenstelling geweest de afgelopen jaren), de 
datamanagerss en netwerkbeheerders (nimmer aflatende paraatheid bij 
computerr ongevallen). 

HlV-artsenn in het AMC, Jan, Jan, Jan Karel, Mieke en de anderen, 
bedanktt voor klinische adviezen en het doorsturen van trial-kandidaten. 

Cass Schuwirth, je was goed voor tientallen tonsil biopten en minstens 
zoveell praatjes. 

Allee participerende patiënten wi l ik bedanken. Jullie hebben soms 
behoorlijkee ongemakken moeten doorstaan voor de studie, maar ik hoop 
datt we met de bevindingen iets hebben kunnen teruggeven. 

Lievee papa en mama, de voorbereidingen voor m'n promotie zijn 
natuurlijkk veel eerder begonnen en zo ook jullie bijdrage eraan. 

Lievee Marieke, de belangrijkste bijdrage van partners aan promoties 
bestaatt veelal uit het opvangen van de stress en de lange werktijden en zo 
wass het bij ons niet anders. Dank voor je begrip en geduld als ik nog aan 
hett werk was op tijdstippen dat ik beloofd had thuis te zullen zijn en voor 
m'nn humeurigheid als het me allemaal wat te veel werd. 

Martjee en je komende broerje of zusje: ik verwacht niet dat jullie dit 
boekjee met veel plezier of interesse zullen lezen (al denk ik dat jullie het 
well met veel plezier zullen verslinden). Misschien moet ik voor jullie maar 
ietss anders schrijven. 
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