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Dankwoord d 

Hett dankwoord geldt als het meest gelezen hoofdstuk van een proefschrift. Daarbij gaat het 

veelall niet alleen om wat er wordt gezegd, maar ook wat er niet wordt gezegd. Aangezien 

echterr mijn onderzoek zich heeft voltrokken in een sfeer van harmonie en blijmoedigheid, 

iss er geen reden te veronderstellen dat men tussen de regels door zou moeten lezen om de 

werkelijkee inhoud van dit dankwoord te doorgronden. Oprecht dank ik een ieder die op 

welkee wijze dan ook heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift. Hierbij 

denkk ik in de eerste plaats aan de patiënten die steeds bereid waren mee te werken aan het 

onderzoek.. Meer in het bijzonder zou ik echter willen stil staan bij diegenen zonder wie 

hett schrijven van dit proefschrift niet mogelijk was geweest. 

Prof.. dr. H.M. Jansen, beste Henk, jij was het die mij al tijdens mijn opleiding aanzette tot 

hett doen van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel je duidelijk richting gaf aan het 

onderzoek,, heb je me gaande de rit steeds meer vrijheid gegund zelf in hoge mate invulling 

tee geven aan het onderzoek, waarvoor ik je zeer erkentelijk ben. Ik dank je ook vooralle 

mentalee steun en voor het feit dat je toch steeds te overtuigen was door mijn Amsterdamse 

argumentenn "dat het allemaal wel goed zou komen". 

Dr.. R. Lutter, beste René, zonder jouw nooit aflatende inzet was dit proefschrift er mogelijk 

nooitt gekomen. Onze discussies naar aanleiding van mijn bevindingen waren steeds meer 

dann motiverend. Ik hoop dat de mechanismen zoals beschreven in dit proefschrift ook van 

toepassingg zijn op de halfwaarde tijd van onze samenwerking. Als jij door onze interactie 

nett zo veel dichter bij de kliniek bent gekomen als ik bij het laboratorium, denk ik dat we 

inn de toekomst nog veel moois tot stand kunnen brengen. 

Dr.. L. van Alphen, beste Loek, ook jou ben ik zeer erkentelijk voor een nooit aflatende 

steun.. Jouw kennis van de bacteriologie in het algemeen en Haemophilus influenzae in het 

bijzonderr waren van onschatbare waarde voor mij, een clinicus die zich ging bezig houden 

mett meer basaal onderzoek. Van jou leerde ik het systematisch opzetten van een 

microbiologischh experiment, waarbij jij altijd een buitengewoon scherp oog had voorde 

noodzakelijkee controle experimenten, zonder welke interpretatie van de uitkomsten niet 

mogelijkk was. 

Prof.. dr. Timo K. Korhonen and Dr. Ritva Virkola are acknowledged for their kind and 

fruitfull cooperation in the studies described in Chapter 4. 
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Dr.. Thierry Roger is acknowledged for his cooperation in the studies described in 

Chapterr 6. 

Dr.. T.A. Out, beste Theo, ook j i j hebt aan het tot stand komen van dit boekje zeer in het 

bijzonderr bijgedragen. Als eerste deelde jij mijn enthousiasme over het "sputum-stuk" en 

altijdd was je bereid tot een kritische beschouwing van mijn manuscripten. 

Paull Eijk, ik was niet de eerste "absolute beginner" die door jou werd ingewijd in de 

grondbeginselenn van de bacteriologie. Nooit deed ik tevergeefs een beroep op jouw hulp. 

Dee (ex-)medewerkers van het Specieel Klinisch Immunologisch Laboratorium, in het 

bijzonderr Mieke Snoek, Mariëlle de Riemer en Francine Habets, dank ik niet alleen voor 

hunn technische ondersteuning, maar ook voor de betoonde gastvrijheid en hun altijd 

oprechtee belangstelling naarde vorderingen van mijn onderzoek. 

Dee (ex-)medewerkers van het Longfunctie-laboratorium dank ik voor hun ondersteuning. 

Mijnn (ex-)collega's van de afdeling Longziekten dank ik voor de zowel passief als actief 

betoondee steun gedurende de afgelopen jaren. Ik herinner mij in dit kader zeer in het 

bijzonderr de bemoedigende gesprekken in onze "huiskamer", waarbij steeds met veel 

empathiee werd geïnformeerd naar de vorderingen. Dat ik de vraag "of ik al een datum had" 

uiteindelijkk in positieve zin kon beantwoorden, heeft me verlost van het gevoel dat het 

julliee emotioneel allemaal wat veel aan het worden was. In het bijzonder wil ik hier ook 

Dr.. Paul Braat bedanken, niet alleen omdat hij mede aan de wieg heeft gestaan van dit 

onderzoek,, maar ook omdat hij in hoge mate verantwoordelijk is geweest voor mijn 

opleidingg tot longarts. 

Robb Groot en Jaring van der Zee dank ik voor het feit dat zij mijn paranymphen wilden 

zijn.. Rob, onze vriendschap sinds nu bijna dertig jaar is mij altijd zeer dierbaar geweest en 

ikk ben dan ook blij dat je mijn paranymph wilde zijn. Jaring, samen hebben wij de 

opleidingg tot longarts gedaan, waarbij jij het als mijn jongere assistent niet altijd 

gemakkelijkk hebt gehad. Begrijp evenwel dat ik me altijd in zekere zin mede 

verantwoordelijkheidd heb gevoeld voor jouw opleiding. De vriendschap die zich de 

afgelopenn jaren heeft ontwikkeld met jou, Adriënne en de kinderen is voor Ingrid, Max en 

mijj van bijzondere waarde. Dank dat ook jij mijn paranymph wilde zijn. 
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Jacquelienn van der Vlies, beste Jacquelien, zonder jouw was ditt proefschrift er letterlijk niet 

gekomen.. Je kunt zeggen watje wilt, maar het ziet er prima uit. 

Mijnn ouders, dank zij wie ik ben en aan wie dit proefschrift mede is opgedragen, dank ik 

voorr hun onvoorwaardelijke steun en vertrouwen. Jammer genoeg heeft mijn moeder de 

voltooiingg van mijn proefschrift niet mogen beleven. 

Lievee Ingrid, als alle partners van promovendi heb jij het zwaarst geleden. Toch heb je mij 

altijdd gesteund en gestimuleerd om door te zetten. Het feit dat het nu is afgerond, mag je 

dann ook voor een belangrijk deel zien als jouw verdienste. 

Tott slot, Max, allergrootste vriend, ook al zal jij er voorlopig nog wel niet van te overtuigen 

zijnn dat papa echt niet altijd moet werken, ik beloof je dat we vanaf nu vaker op zondag 

ietss leuks gaan doen. En je weet, wat je belooft, dat... 
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