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DANKWOORD D 

Dee finish! Gedurende dit traject waarbij ik na een vliegende start hevig op drift 
dreigdee te raken waren er veel stuurlui en coaches betrokken. Voor een wedstrijd die 
bijnaa acht jaar duurt is een hele lange adem nodig. Ik ben dan ook veel dank verschuldigd 
aan: : 

prof.. dr. J. Dankert, mijn promoter, die zich in de laatste meters ontpopte tot een ware 
coachh door me op te peppen voor de eindsprint die het proefschrift de finish heeft doen 
zien,, en dr. Lock van Alphen, mijn co-promoter, die het hele traject heeft uitgestippeld, 
enn een enorme enthousiaste stuurman was. 

Paull  Eijk en Peter van Ulscn, mijn paranimfen. Niet zomaar stuurlui en coach. Beiden 
hebbenn zich ingescheept op dit wankele 1-persoons bootje en keihard meegetrokken. 
Paul,, je was vanaf het begin mijn grote vriend op het lab en hebt me bovendien alle 
microbiologischee technieken geleerd waarop dit proefschrift is gebaseerd. Al voor de 
startt wist ik al dal ji j mijn paranimf zou zijn. Bedankt! Peter, het duurde even voordat we 
balanss vonden nadat je in mijn bootje gesprongen was, maar mede door de door ons 
ontwikkeldee discussie techniek, door vele coaches toegepast, gingen we als een speer. 

Vincentt Everts, die toestond dat ik zijn groep ook voor mijn karretje spande: Anneke, 
Wolf,, Cars, bedankt voor het vakwerk. 

Wimm van Est, Rob Lutgerhorst en Wilma Witkamp, die mijn werk digi maakten, en 
dee medewerkers van de voedingsbodemkeuken die allen niet raar opkeken als ik weer op 
hett laatste moment iets vreselijk dringend nodig had. 

Dee studenten Martin Stam, Michiel Brand, Jamal Kouame, Wim van der Steeg, en 
Victorr Winter die een aantal tussen trajecten hebben volbracht. 

Verderr wil ik met name noemen Rene Lutter, Alje van Dam, Arie van der Ende voor 
dee belangstelling in mijn onderzoek en de daarbij horende kritische noten. 

All ee "aio's" die het kippenhok hebben bewoond, de Haemophilus collega's van het 
eerstee en laatste uur, Birgitta, Lieke, Hcnny, Liesbeth, Forien, Annette, die de studie in 
hoofdstukk 3 is begonnen, Annclics, en Ahmad, overige collega's op het AMC, collega's 
opp het RIVM, alle familie, vrienden, mede-roeiers, coaches, carpoolers: julli e hebben als 
waree fans meegeleefd en geleden hebben in mijn AIO bestaan. Dank zij julli e heb ik een 
leuke,, rommelige en gezellige AIO-tijd gehad. 

Tott slot wil ik noemen: 

Femke,, die geen kik gaf als onze ambities doorkruist werden door trage proeven en 
wildee plannen voor nieuwe trage proeven terwijl er natuurlijk gewoon getraind moest 
worden. . 

Mijnn ouders, mijn grootste fans in twee carrières. 
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