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Ookk al heb ik de afgelopen vier jaar getracht om alle gevoelens van dank, 

collegialiteit,, waardering en vriendschap te uiten, het kan enkelen ontgaan zijn, dus 

daarom: : 

Hooggeleerdee Prof. dr. J.M.A. Lange, mijn promotor, beste Joep, je 

opmerkingsvermogen,, kennis en geheugen zijn indrukwekkend. Historisch besef 

leertt mij dat ADAM niet zonder jou had gekund, waarmee ik absoluut niet zeg dat 

jee God bent. Dank je wel. 

Zeerr geleerde dr. R.M.W. Hoetelmans, mijn co-promotor, beste Richard, het was 

eenn genoegen met je samen te werken. Zelfs in de 'speed' van je 'high potential'-

bestaan,, probeerde je de minder relevante zaken toch aandacht te geven. 

Zeerr geleerde dr. G.J. Weverling, beste Gerrit Jan, een betere co-promotor had ik 

mijj niet kunnen wensen. Veel heb ik van je geleerd, vooral om toe te geven dat ik 

ietss niet begrijp. Dank voor de vele keren, dat je de statistische (on)mogelijkheid van 

mijnn wilde hypothesen hebt verhelderd. Verder waardeer ik je bijzonder om je 

eerlijkee vriendschap en uiteraard hoop ik dat je nog vaak opera-kaartjes over hebt! 

Hooggeachtee leden van de commissie, Prof. dr. Beijnen, Prof. dr. Bossuyt, Prof. 

dr.. van Boxtel, Prof. dr. Briët, Dr. Burger, Mrs. Havlir, ik ben u zeer erkentelijk voor 

uww bereidwilligheid deze promotie te beoordelen. Mrs. D. Havlir and Prof. F. Raffi, 

II highly respect your impressive and thorough research on the induction 

maintenancee concept in HIV-1 therapy. 

Inn den beginne... waren er Rosa Regez en Hugo Weigel. Hugo, fijn dat je telkens 

wildee luisteren naar en meedenken over de resultaten van ADAM. Rosa, jij bent 

natuurlijkk Onze Lieve Vrouwe. Jij en Nancy Troost {geen patiënt zegt nee tegen 

jouww blauwe ogen) waren heel prettig PEP-gezelschap. Dank voor jullie perfecte 

hulp.. Jos Frissen en later ook Kees Brinkman, dank voor het behartigen van 

allerhandee belangen en de vele leerzame besprekingen. Klaas, Narda en Coen, 

ritonavirr proeven maakte veel duidelijk! 

Ookk de medewerkers van het CLB en het HRL waren onmisbaar voor de ADAM 

studie.. Hanneke Schuitemaker, dank voor je objectiviteit en intelligente 

behulpzaamheid.. Met humor en zin voor realiteit weet je ieder hanengedrag te 

beteugelen.. Peter van Swieten, spin in het logistieke web, dank voor je flexibiliteit 

enn zorgvuldigheid. Al weer lang geleden, Sylvia Bruisten en nog steeds Marijke Roos 

enn Dördte Hamann, dank jullie wel voor het meedenken en hopelijk kunnen jullie 

jee hart nog ophalen aan al het ingevroren materiaal. 
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Frankk de Wolf en Prof. dr. J. Coudsmit, dank voor jullie inspanningen voor de 

ADAMM studie. Suzanne Jurriaans, dank voor je duidelijkheid, met name in het woud 

vann assays. Nancy en Esther, bedankt voor alle vriendelijkheid en behulpzaamheid 

bijj het distribueren van de cruciale viral load uitslagen. 

Hett is jammer dat patiënten niet met naam kunnen worden genoemd voor een 

persoonlijkk dankwoord. Op bepaalde momenten hebben zij (onbewust) de dokter 

gemotiveerdd in plaats van andersom. Heel veel dank voor al de moeite en het 

geduldd waarmee u aan de ADAM studie heeft meegewerkt. 

Voorr het begeleiden van de patiënten, het incasseren van het zoveelste 

amendementt en de bijzonder prettige samenwerking, wil ik de internisten en aids-

consulentenn bedanken. In het Slotervaart Ziekenhuis: Lilian van Belle en Jan Willem 

Mulder,, een sterk team; in het Kennemer Gasthuis: Marijke Schoemaker en Reinier 

tenn Kate, the trouble shooters; in het AMC: Peggy van Leeuwen, Maurice Duurvoort 

enn Ferdinand Wit, dank voor de adviezen; in het AZG: Piet van der Meulen, Gladys 

Laww en Herman Sprenger; in het AZN: Bert Zomer, Kees Brinkman en Hadewych 

terr Hofstede; en op de valreep, in het Rijnstate: Nienke Langebeek en Clemens 

Richter. . 

Mett de klinische follow-up van de intraveneuze druggebruikers in het Amsterdam 

Cohortt Onderzoek heeft de GG&GD een hoog terriër-gehalte getoond. Dank voor 

julliee geduld: Prof. dr. R. Coutinho en Karen Lindenberg. Verder was Erik van de 

Ameijdenn er, en is Ewald Witteveen er nog 'DOT' 

Hett roerige NATEC/IATEC is de basis voor vele arts onderzoekers. Ik kon 

grappigee en frustrerende gebeurtenissen aan jullie kwijt en heb veel van jullie 

geleerd.. Dus dank aan: 

Dee mannen: Ferdinand, het is ongelofelijk hoe alles bij jou verwordt tot een 

simpelee ja/nee vraag. Daan (inmiddels AMC), dank voor al je hulp, je bent een soort 

'search-engine'.. Thomas, ik weet er natuurlijk niet zoveel van, maar ik hoop dat het 

vaderschapp goed bevalt en HCV je toekomst blijft. Mare, niemand weet beter wat 

hett goede leven is, hopelijk blijf je 'interne-minded'. Selwyn, met zoveel studies is 

alless uiteindelijk includeerbaar. 

Dee vrouwen: Mariëlle, het feest der herkenning, heerlijk dat ik even bij je uit kon 

blazenn en alle ervaringen van het mama-zijn kon bespreken. Jet, ik vind het een eer 

opp één dag met je te promoveren. Het stavudine-stuk was een echt één-tweetje, 

omm in jouw termen te spreken. See you in Beverwijk.... Rieneke, kamergenoot van 

hett laatste dikke jaar, het was absoluut gezellig met je soap-series aan de telefoon, 
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dee seminale discussies, en de bloedstollende fatal errors. Ik verheug me erop dat ik 

jee ook straks weer tegenkom! 

Voorheen:: Eugene, Teysir, Norbert, Lonneke en Cecile, dank jullie wel en veel 

succes. . 

Enn verder dank aan: Peter Reiss, voor je tips en tactieken in het financiële 

doolhoff van de ADAM studie en de vele malen datje naar korte en lange vragen en 

proefpraatjess hebt geluisterd. Erica: voor de trouwe data-monitoring van de ADAM, 

jee hebt een grote realiteitszin en veel van me tegoed. Gerben Rienk (voorheen 

NATEC):: dank voor je onmisbare datum koppeltabel. Anita en Unna voor de invoer 

vann onmogelijke CRPs. Jeanette, Ton, Taetske, Rubia, Joyce en Jacqueline, voor van 

alless en nog wat. Remko, Nadine, Corry, Geert, incidentele kamergenoten en Petra, 

howw can I compare you with or to ...? 

Jann van de Meer, Jan Prins, Jan Karel Schattenkerk, Mieke Godfried, Patricia, 

Judithh Astrid 1 en 2, Fransesco, Leni, 'ladies' van de polikliniek interne, zonder jullie 

wass ik verdronken op de donderdagmiddag. 

Natuurlijkk is promoveren maar een deel van het leven: Lieve paranymfen, dank 

voorr al jullie moeite: Elianne, ik ben blij dat ik op je lijk. Marinka: dank je voor je 

onvoorwaardelijkee steun en de vele vertrouwde uurtjes. 

Wanneerr krijg je nu de kans het zwart op wit te zetten: Lieve pap en mam, 

Michel,, lieve familie en vrienden, fijn dat jullie er zijn. 

Lievee Heleen, blij meisje, en lieve Bastiaan, dat ik gelukkig met jullie ben hoef ik 

denkk ik niemand te vertellen. En Bas: wat tussen jou en mij is, dat blijft tussen jou 

enn mij. 
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