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Dankwoord d 

Eindelijkk is het zo ver. Het manuscript ligt bij de 

commissiee en de drukker en het feest zijn zo 

goedd als geregeld. Een mooi moment dus om 

iedereenn waarmee ik heb samengewerkt te 

bedanken.. In het begin van mijn medische 

carrièree had ik wat moeite mijn draai te vinden. 

Bijj  de ACS had ik echter al snel het gevoel op de 

goedee plaats te zijn. De unieke combinatie van 

enerzijdss onderzoek en anderzijds patiëntenzorg 

vindd ik nog steeds erg inspirerend en het meest 

bijj  mij passen. 

Allereerstt wil ik de deelnemers bedanken. Velen 

hebbenn voor vele jaren zeer gemotiveerd 

meegewerktt aan de studie en waren (bijna) altijd 

bereidd tot het afstaan van een extra buisje bloed. 

Bestee promotor Roel. Je bent er in de loop van 

dee tijd in geslaagd een gemotiveerde 

onderzoeksgroepp bij elkaar te krijgen, hoewel de 

samenstellingg de laatste tijd wel erg eenzijdig is 

gewordenn (11 vrouwen op drie mannen). Je zegt 

well  dat je er geen invloed op hebt, maar ik weet 

datt nog niet zo! Ik heb erg veel van je geleerd. In 

dee eerste plaats je vermogen om hoofdzaken te 

onderscheidenn van bijzaken. Met name in het 

beginn had ik de neiging om te verzanden. 

Bestee René, mijn eerste co-promotor. Enkele 

jarenn geleden heb je de overstap naar de 

psychiatriee gemaakt. In je functie als 

studiecoördinatorr ging je op den duur toch de 

patiëntenzorgg missen. Hierbij wil ik je bedanken 

voorr het mij bijbrengen van de beginselen van 

onderzoekk doen. 

Bestee Remko, mijn huidige co-promotor. 

Behalvee het feit dat we het samen goed kunnen 

vinden,, heb ik erg veel van je geleerd. Naast het 

feitt dat je een buitengewoon begaafde schrijver 

bentt met een grote kennis van statistiek en AIDS 

behandeling,, is je grootste kwaliteit toch wel 

iemandss sterke kanten zodanig te stimuleren, dat 

dee minder uitgesproken eigenschappen op den 

duurr vanzelf volgen. Bovendien ben je volgens 

mijj  één van de eerste cyberspace co-promotoren. 

Doorr je vele reizen was e-mail vaak de enige 

communicatielijnn tussen ons. Het maakte niet uit 

waarr je zat, je reageerde (bijna) altijd binnen 48 

uur. . 

Toenn het homocohort overging naar de Jan van 

Goyenn kliniek, werd ik gedwongen van de vierde 

verdiepingg af te dalen naar de eerste. Ik moet 

bekennen,, het was wel even wennen. Gelukkig 

viell  het allemaal erg mee. Het bleek daar tot mijn 

verbazingg erg gezellig te zijn. Allereerst Birgit, 

mijnn kamergenoot. Aan gespreksonderwerpen 

nooitt gebrek, hoewel het de laatste tijd wel erg 

vaakk over huizen en hypotheken ging. Bedankt 

voorr j e Brabantse gezelligheid. Joke en Ans. 

Ondankss het feit dat julli e 3 a 4 keer per dag 

absoluutt niet aanspreekbaar zijn - ik weet nu dat 

julli ee samen zitten te roken op kamer 101 - zijn 

julli ee desondanks (of misschien dankzij) toch de 
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spill  van de drugsafdeling. Even koffie bijvullen 

opp kamer 102 was vaak een welkome 

onderbrekingg van de dagelijkse sleur. Ook de 

anderen:: Anneke, Eline, Esther, Ethel, Ewald, 

Dieuwke,, Figen, Ingrid Kuiper, John, Karen, 

Liselotte,, Mark, Maud, Maria Knapen, Maria 

Oud,, Maria Prins, Maria, Merel, Miranda, Mitzi, 

Nicole,, Norbert, Udi, Ronald, Wim en Willy wil 

ikk bedanken voor de ondersteuning, prettige 

sfeerr en gezelligheid 

Leny,, je was mijn grote steun en 

toeverlaat.. Even een pakketje, briefje wegsturen. 

Evenn wat uittypen controleren enz., je zei nooit 

nee.. Hartelijk bedankt. 

Bestee Nel. Je inzet en je betrokkenheid 

mett het Cohort en de deelnemers is fenomenaal. 

Bedanktt voor de prettige samenwerking. 

Margreett Bakker van de afdeling Humane 

Retrovirologiee en Marijke Roos van het CLB wil 

ikk bedanken voor het verstrekken van gegevens, 

nodigg voor het historisch overzicht gepresenteerd 

inn hoofdstuk 2. Gillian Cowie wil ik bedanken 

voorr het corrigeren en verfijnen van het engels. 

Tenslotte,, wil ik mijn gezin, Iris en Lea, 

bedankenn voor hun geduld. 
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