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Xawoanl 

N A W O O R D / E P I L O G U E 

Met het einde van dit proefschrift is er ook een einde gekomen aan mijn "AIO-zijn". Zoals al 

eerder door anderen is gememoreerd, is "AIO-zijn" een levenswijze en geen reguliere baan of 

opleiding. Onderzoek doen is je leven en vice versa, met alle "ups" en "downs" die daarbij 

horen. De termen -"high", "normal", "low level"- en -"up-" en "downregulation"- zijn dan ook 

niet alleen van toepassing op de bevindingen beschreven in dit proefschrift, maar zijn ook van 

toepassing op het AIO-bestaan. Soms gaat alles razendsnel en lukt het ene experiment na het 

andere. Dan weer lijkt er nergens iets van te kloppen en moetje hele aanpak en/of theorie op 

de helling. Als je bijna wanhopig bent kan er opeens weer een geweldig resultaat tussen zit

ten. Af en toe moet je afgeremd worden, soms moet je juist een duwtje in de rug krijgen. 

Kortom resultaat of geen resultaat, dipje of euforie, alleen lukt het nie! 

Zonder een goede voorbereiding ("'beprepared" met dank aan Rob): geen proefschrift 

De zinnige en onzinnige discussies aan de eetkamertafel met "de groten" in de Sluisstraat, de 

potjes Scrabble en Rummikub aan de eetkamertafel in de Victoria Regiadreef en de discussies 

en Boeren Bridge spelletjes aan de eettafel in de barrakken hebben de vorming van mijn 

denkvermogen zeker in grote mate beïnvloed. Dank dus aan de uitvinder van de eettafel, aan 

de familie Folman, Opa en Oma van Hout en de barrakkers René, Sylvia en Erwin. 

Zonder inspiratiebronnen en duidelijke doelstellingen: geen proefschrift. 

Albert, jij was natuurlijk het brein achter het Tpo onderzoek. Een onuitputtelijke bron van 

ideeën en altijd weer in staat om een verrassende invalshoek bloot te leggen. Ik heb veel van 

je geleerd. Masja, je was mijn leidraad. Jouw hulp in het denkproces en het stellen van priori

teiten waren onmisbaar. En ja soms was ik ook wel te "mierenneukerig" met al mijn mitsen en 

maren en 1000 controles. Jij was de aangewezen persoon om me daarop te wijzen. Ik heb on

ze brainstormsessies, tijdens de werkbespreking met Sonja en Albert, op de gang, achter een 

overvol bureau of labtafel of tijdens het kerstdiner, altijd erg gewaardeerd. Ik hoop zeker dat 

we dit op de diagnostiek zullen voortzetten. Mas Bedankt! 

Naast mijn promotor en co-promotor wilde ik op deze plaats ook een woord van dank richten 

aan Ellen van der Schoot en Winald Gerritsen die voornamelijk betrokken waren bij de begin

fase van mijn onderzoek maar ook daarna geïnteresseerd bleven. Aan Leendert Porcelijn voor 

zijn enthousiaisme en de versterking van het Tpo team. Aan Rien van Oers voor zijn bijdra

gen tijdens de AMC werkbesprekingen. Ook Lucien Aarden en Jan van Mourik wilde ik hier 

noemen. Ik kon altijd bij jullie binnenvallen met mijn brandende vragen over o.a. immunoas

says en bloedplaatjes en ging altijd weg met nieuwe ideeën. 

Zonder technische en morele back-up: geen proefschrift. 

Goeie collega's zijn het halve werk. Van de "Immunoassay Irma's", voor al uw monoklonalen 

en "Platelet Piet", mijn plaatjes vraagbaak, tot "Multifunctional Marion" die van alle markten 

thuis is. De Taqmannen Onno en Rob D waren onmisbaar voor de DNA/RNA vraagstukken. 

Dank ook aan Gijsbert van Willigen: dat waren nog eens goeie bommen! Onmisbaar was ook 

Bernadette en later ook Laura. Jullie hielden mijn "ELISA brein" scherp. Als er problemen 

met de Tpo of GC ELISA rezen waren jullie als ervaringsdeskundigen altijd de eersten die het 

merkten. Met goed overleg, testje hier, testje daar kwam het altijd goed. Dank in dit verband 
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Nawoord 

ook aan Elly Huiskes.Joep van Oers, bij jou kon ik altijd aankloppen voor technische advie
zen, bedankt! 
Christine, Gabor, Taco, Marike, Martine: inmiddels allemaal student af maar voor mij toch 
nog een beetje student. Christine, mijn eerste "echte" stagiaire. Bedankt voor de energie die je 
in de GC-ELISA gestoken hebt. Ik was blij dat je "bleef hangen" op het CLB zodat ik nog 
eens plaatjes bij je kon bietsen en bij kon kletsen. Gabor, niet mijn stagiair maar wel een grote 
hulp. Zonder jou geen hoofdstuk 4 en waarschijnlijk beduidend minder controlemonsters van 
gezonde donoren. s'Nachts plasma's draaien in je eentje na een campagne is een stuk minder 
gezellig. Taco, we gaan nog door met de Kahler studie, bedankt voor je gezelligheid. Marike, 
je was onmisbaar voor hoofdstuk 8. Ik heb je helaas niet heel vaak gesproken op het AMC, 
maar ben onder de indruk van het werk datje in korte tijd verricht hebt. Bedankt. Met betrek
king tot hoofdstuk 8 en 7 wil ik ook Bart Kuenen (al vóór mijn AIO-tijd student af) bedanken 
voor het verzamelen van patiëntenmateriaal en voor het meedenken in het Tpo team. Ten
slotte Martine. Jammer dat de chemostudie geen artikel is geworden. We hebben er alles aan 
gedaan. De KPN zal ons dankbaar zijn voor al die lange telefoongesprekken waarin we de ups 
en downs van de Tpo spiegel in ieder patiënt uitgebreid bespraken. Bedankt voor je inzet. 
I also would like to thank Matthias Ballmaier for helpful discussions, especially in the first 
years of my project, and of course for his hospitality and the BBQ. Bernd and Petra Jilma, 
thanks for asking me to participate in the endotoxemia and other studies. I hope we will con
tinue our co-operation in the future. 
Bij het afronden van een project hoort vaak een manuscript. In dit kader wilde ik Dirk Roos 
bedanken voor de kritische evaluatie en de nauwkeurigheid en snelheid waarmee hij de manu
scripten nakeek. Daar kan geen spellingchecker tegenop! 
Heel belangrijk voor de moraal is ook de collegiale gezelligheid en steun (en bloeddonaties) 
in barre tijden. Dat was er genoeg! Met de oude garde in PI 12 en later met de celchemisten 
erbij in PI 14, de lol op het lab, de stapavonden in A'dam en de legendarische Anton borrels 
op vrijdagmiddag. IHE-ers en IHE-diagnostiekers, jullie zijn met te veel om allemaal op te 
noemen en uit angst dat ik iemand "vergeet" dan maar zo: BEDANKT! Ook dank van dit 
Tpo-meisje aan mijn collega's van "de Speciële" op het AMC. Helaas was ik niet zo vaak op 
het AMC als ik gewild had, maar als ik er was voelde ik me altijd direct thuis, bedankt voor 
jullie interesse, hulp en gezellige lab-uitjes. Martijn Kerst en alle andere AMCers en patiënten 
die een bijdrage hebben geleverd aan de inzameling van bloed: bedankt! Ook wilde ik mijn 
ex-collega's van de Medische Afdeling noemen. Vooral Anita die mijn "laatste loodjes" stress 
onderging wilde ik bedanken voor de steun, gezelligheid en onze ethische bespiegelingen. 
Dank ook aan mijn nieuwe collega's op IH-D voor hun hartelijke ontvangst waardoor mijn 
"echte laatste loodjes" aanzienlijk lichter waren. Ik doe mijn best om van een Tpo/plaatjes 
meisje ook een rooie cel/druppelmiep te worden (geen NH4C1 meer!). Dank aan mijn reisge
noten Andy, Thalia en de NKIers. Ik heb er heel wat uurtjes treinen met jullie opzitten! 
Van mijn IHE collega's wil ik in het bijzonder de staarten noemen: Pauline, mijn maatje van 
het eerste uur en labbuurvrouw. O.K. ik maakte een hoop troep op mijn labtafel maar die van 
jou kon ik toch niet overtreffen. Carlijn, iets later begonnen op een ander project maar wel in 
hetzelfde schuitje. Lekker beppen in kweekhok, plee of elders. Staart Esther, altijd in voor een 
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feestje. Jammer voor ons maar leuk voor jou dat je naar het AMC verhuisde. En natuurlijk 
Sonja. Ik had zelf geen beter Tpo maatje kunnen kiezen. Samen lekker klagen, schelden of 
constructief nadenken als het tegen zat, afreageren tijdens het "rondje Sloterplas", flink uit ons 
dak gaan op een congres (gamba's !!) of tijdens een eraan vast geplakte vakantie. 
Geen officiële "staart" maar wel onmisbaar: Shreyas. Als er iemand is waaraan ik het verza
melen van materiaal kon overlaten was jij het wel. Bedankt voor al je hulp, steun en geregel. 
Gelukkig lopen er nog wat projecten door na mijn "AIO-zijn" zodat we af en toe weer eens 
lekker in de stress kunnen raken over de validiteit van onze protocollen om er later achter te 
komen dat alles gewoon perfect klopt. 

Zonder omslag: geen boekje. 
Erik, bedankt datje de tijd vond om "alweer" een omslag voor een proefschrift te ontwerpen. 
Het resultaat van het tweeluik mag er zijn. Saillant detail: jij bent de eerste die de term en in
vulling van "het Tpo zijn" heeft gelanceerd. Dank ook aan Claire en Storm die jou de tijd 
hebben gegund om te stoeien met dit "Tpo zijn". 

Zonder ontspanning, vriendschap en liefde: geen proefschrift. 
De "BW-tutten weekendjes", de "van Geet-weekendjes", de "Barrakkers-weekendjes": jaar
lijks terugkerende uitputtingslagen waarin ik weer even tot rust kon komen. Ik hoop dat we dit 
nog lang vol houden. Mijn studiegenoten maar bovenal goede vriendinnen Ilse, Sabine en My 
wil ik in het bijzonder bedanken voor hun vriendschap. Ik kon bij jullie altijd aankloppen voor 
ontspanning (tappen, "total body" squash, stofzuiger squash, "ik gun je dat laatste puntje niet" 
squash, conditietrainen, spelletjes, beppen (email, telefoon of in levende lijve), Dom beklim
men, bos- en strandwandelingen etc.) maar ook om even lekker te klagen, uit te razen of de 
"zin van het leven" te bespreken. Ook Danielle, die ik veel te weinig zie (ga ik na mijn pro
motie zeker goed maken), wilde ik bedanken voor haar vriendschap. 

In deze alinea horen natuurlijk ook mijn ouders en broertje (tja dat "tje" gaat er nooit af) en 
Piet en Marijke thuis. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. 
Tja Rob, bij deze noem ik je dan toch ook maar (haal die grijns van je gezicht). In navolging 
van jouw dankwoord heb ik de laatste plaats voor je gereserveerd. De schuld die je opge
bouwd hebt tijdens jouw promotietijd heb je aardig ingelost. Het verschil zal echter altijd wel 
een kwartje blijven. Eigenlijk zijn er teveel dingen waarvoor ik je zou willen bedanken, geen 
beginnen aan. Een samenvatting dus. Bedankt voor al je steun en liefde tijdens mijn promotie 
"ups and downs". Dank voor het "afstaan" van de computer en de studeerkamer, voor je on
misbare hulp en geduld in de strijd tegen de "MSWord-bugs" en andere mij tot wanhoop 
brengende computerproblemen. Dank ook voor alle boodschappen. Ik beloof bij deze dat ik 
zelf ook weer vaker op zaterdag de supermarkt zal trotseren. Helaas heeft jouw variant op 
Shakespeares "to be or not to be" in de vorm van "To P Or not To P Or.." het met gered. Hij 
was echt te flauw. Bedankt datje er was, bent, en hopelijk nog lang zult zijn! 

Claudia 
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