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DeDe Prometheus Studie Groep 

Dee Prometheus studie had niet plaats kunnen vinden zonder de medewerking van veel mensen 

inn Nederland en België. Allereerst wil ik de 208 deelnemers bedanken. Naast het invullen van 

dee vragenlijsten hebben een aantal deelnemers ook ruggeprikken en dagopnames ondergaan, 

waardoorr waardevolle informatie over de werking van de geneesmiddelen verkregen werd. 

Svenn Danner is, behalve uiteraard mijn promotor, ook de initiator van de Prometheus studie. 

Hijj  heeft de studie ontworpen, financiering geregeld, onderzoekers geïnteresseerd voor de 

studiee en (met Joep?) de naam 'Prometheus studie' bedacht (hoewel ik voor de verklaring van 

diee naam de hulp van kunsthistorica Andrea van Munster nodig had....). Daarnaast heeft hij 

hett schrijven van de artikelen begeleid en aan 'crisismanagement' gedaan. Peter Reiss heeft 

veell  logistiek werk gedaan voor de Prometheus studie en weet als geen ander je bij zijn werk 

tee betrekken. Het is leuk om nu ook op wetenschappelijk terrein met hem samen te werken. 

Mett Maurice Duurvoort heb ik de poli NAT opgezet, echt 'teamwork'. Ik ben dan ook blij dat 

hijj  tijdens de promotie als paranimf wil optreden. Bij NATEC werkte een groep zeer 

betrokkenn mensen aan de Prometheus studie. Van de monitors hebben met name Eveline 

Krijgerr en Erica Brouwer veel werk gedaan. Gerben Rienk Visser was de grote man achter de 

databasee en bij alle computerproblemen. Veel mensen hebben aan de data invoer en data 

verificatiee gewerkt. Anita Klotz, Chantal Benschop en Francis Wulfert wil ik speciaal 

noemen.. Het analyseren van de gegevens/S AS heb ik geleerd onder leiding van Remko van 

Leeuwenn en Gerrit Jan Weverling. Van de collega-artsen die poli's voor mij hebben 

waargenomenn wil ik met name Ferdinand Wit noemen. Petra Hollak wil ik bedanken voor het 

corrigerenn van mijn teksten. Susanne Jurriaans, Frank de Wolf en hun analisten hebben vele 

virall  load bepalingen en uitzoek- en uitvulwerk gedaan voor de Prometheus studie. 

Ruimm éénderde van de deelnemers aan de Prometheus studie zijn geïncludeerd in België. Ik 

benn de onderzoekers en medewerkers in de vier Belgische centra dankbaar voor hun 

enthousisastee medewerking. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen R. 

Colebunders,, J. Pelgrom, H. Wijnants, A. De Roo, K. Keersmaekers, M. Vandenbruanen, 

Christaa Dreezen, Danni Van den Branden en Tessa James; in het Universiteitsziekenhuis Gent 

171 1 



Dankwoord Dankwoord 

F.. Van Wanzeele en B. Van der Gucht; in het Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel P. 

Simons,, P. Lacor en A. de Waele; in het Universiteitsziekenhuis Leuven E van Wijngaarden en 

M.. Lejeune. In Nederland deden 10 centra mee aan de Prometheus studie, dank voor al het 

(extra)) werk dat bij zo'n studie komt kijken. In het Universiteitsziekenhuis Rotterdam M.E. v.d. 

Ende,, J. Nouwen, R. Deenenkamp en D. van der Meyden; in het Universiteits-ziekenhuis 

NijmegenNijmegen P.P. Koopmans, K. Brinkman, H. ter Hofstede en B. Zomer; in het Ziekenhuis 

Walcheren,Walcheren, Vlissingen W.L. Blok en C. Ruissen; in het Universiteitsziekenhuis Groningen, H. 

Sprenger,, G. Law en P. van der Meulen; in het OLVG locatie Prinsengracht, Amsterdam C. 

Tenn Veen; in het St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg, J.R. Juttmann, C. van der Heul, R. 

Santegoetss en B. van der Ven; in het Kennemer Gasthuis, Haarlem R.W. ten Kate en M. 

Schoemaker;; in het Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag R.H. Kauffmann, J.M. Henrichs, A. 

Maatt en E. Prins; in het Medisch Spectrum Twente, Enschede C.H.H, ten Napel, K. Pogany en 

T.. Duyts. 

Pythiaa Nieuwkerk van de Afdeling Medische Psychologie heeft ongelooflijk veel werk 

gedaann aan haar studies naar kwaliteit-van-leven en therapietrouw, onder leiding van Mirjam 

Sprangers.. Daarnaast is Pythia een geweldig gezellige collega. Peter Portegies was één van de 

redenen,, zo niet de enige, dat patiënten toestemming gaven voor herhaalde ruggeprikken. 

Roelienn Enting heeft mij erg geholpen bij het schrijven van m'n eerste artikel. Jan Weel en 

zijnn medewerkers op de Afdeling Klinische Virologie hebben in zeer korte tijd veel hepatitis-

serologiee bepalingen gedaan. Jan Prins en Rieneke van Praag hebben me op het chemokine-

padd geholpen. Richard Hoetelmans, Rolf van Heeswijk en hun medewerkers hebben de 

geneesmiddelen-spiegelbepalingenn en dagcurves gedaan. Marijke Roos op het CLB werkt 

enthousiastt aan de immunologische bepalingen die we in de Prometheus studie hebben 

kunnenn doen. Ruud Scholte en Jaap Dijkman van het Virtueel Centraal Laboratorium, Zeist zie 

ikk nog regelmatig op NATEC rondlopen voor andere studies, een teken dat hun werk wordt 

gewaardeerd.. Voor het verzamelen van de lab-gegevens via VCL is medewerking van de 

AfdelingAfdeling Algemene Klinische Chemie (Marcelino Brakenhof) onontbeerlijk. I want to thank 

Tonyy Japour from ABBOTT Laboratories. His commitment and critical comments on all 

manuscripts,, reports and abstracts improved the quality of our work. Also Eugene Sun and the 

memberss of the Abbott Venture Safety Team worked very hard to make the Prometheus study 

aa success. I want to thank Mattei Popescu from Hoffmann-LaRoche, Basel, Switserland for 

hiss support. In Nederland heb ik veel steun gehad aan Eugene van Leeuwen, Thijs Spigt en 

Ronaldd Koning van ABBOTT B.V. en van Marie-José Borst, Esther Waalberg van Roche 

Nederland. . 
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EnEn verder.. 

Naastt Sven Danner is ook Joep Lange mijn promotor. Ik heb, op gepaste afstand, gebruik 

kunnenn maken van zijn ongelooflijke kennis van HIV. 

Ikk wil prof. dr. J.H. Beijnen, prof. dr. P.M.M. Bossuyt, prof. dr. E. Briet, prof. dr. J. Goudsmit 

enn dr. P. Reiss bedanken voor hun bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie. I am 

honouredd that prof. dr. D.W. Cameron agreed to be a member of the thesis committee. 

Toenn ik bij NATEC kwam werken was ik studie-coördinator, nu zou ik 'project manager', 

'triall  physician', 'drug safety officer' en 'investigator' bij 'IATEC B.V.' zijn geweest. De 

bijbehorendee spraak- en taakverwarringen waren meestal komisch, maar ook wel eens 

frustrerend.. Gezien de exponentiële groei van NATEC-*  IATEC was het soms moeilijk alle 

nieuwee medewerkers te leren kennen, maar in vieze sloten, op wankele vlotten en bungelend 

aann touwen bleek de ware (meestal goede) aard van veel collega's, leve de aspirientjes! 

NATECC bestaat voor mij voor een groot deel uit de mede-'jonge dokters'. Op de kamer of op 

dee gang een onophoudelijke bron van informatie, referenties, hulp bij patiënten- of computer-

problemen,, problemen met bazen of persoonlijke problemen, maar ook een bron van flauwe 

grappenn of gewoon slap geouwehoer. Pas na veel verhalen van vrienden over problemen in de 

werksfeerr ben ik gaan beseffen hoe bijzonder het 'werk-klimaat' hier beneden is (behalve als 

hett >30° C is). Mijn trouwe kamergenoten Daan Notermans en Ferdinand Wit heb ik 

uiteindelijkk moeten afstaan aan de Microbiologie en de Statistiek, maar nu kan ik m'n 

verhalenn over voetbal tenminste kwijt... Na alle co-schappen en avonturen bij Alvaro Munoz, 

dee Baltimore Orioles en op vliegveld JFK zal ik Ferdinand gaan missen, bedankt dat je 

paranimff  wil zijn. De ben blij dat ik Monique Reijers mag volgen, zowel tijdens de promotie 

alss straks in de opleiding. Dubbele promotie-stress is dubbele vreugd! Mariëlle Jambroes, 

Rienekee van Praag, Mare van der Valk, Selwyn Lowe, Thomas Ruys en alle oude en nieuwe 

jongee dokters, dank voor alle steun en gezelligheid. Voor vragen/advies over patiënten kon ik 

altijdd terecht bij Sven Danner (dank voor het tekenen van alle brieven), Jan van der Meer, Jan 

Prins,, Jan-Karel Schattenkerk, Mieke Godfried of Tom van der Poll, de research 

verpleegkundigen,, de ABDS-consulenten, Ronnie en de poliassistentes. Naast de Prometheus 

studiee heb ik nog gewerkt aan de NATIVE studie en de FOSFOR studie. De wil alle 

deelnemerss aan deze studies, de onderzoekers van het ziekenhuis Westeinde, de GG&GD, en 

Medischh Spectrum Twente en de FOSFOR 'lab-jongens', met name Muus Kuit en Michiel de 

Jong,, bedanken. De assistenten van de polikliniek Prinsengracht zijn geweldig. Ik wil mijn 

ouderss bedanken voor hun steun en al m'n vrienden en familie voor het eeuwig aanhoren van 

mijnn verhalen en voor het duidelijk maken dat er 'leven is buiten NATEC'. Met name Ton 

heeftt beurse oren en dat zal de komende tijd waarschijnlijk niet minder worden.... 
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