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Dankwoord 

Mijn dankwoord heb ik in de afgelopen periode reeds vele malen in mijn 
hoofd "'geschreven". Al mijn andere hoofdstukken zijn nu klaar en de tijd is 
aangebroken om een ieder die hieraan heeft bijgedragen daadwerkelijk op 
papier te bedanken. 

Hooggeleerde Prof. dr. J.M.A. Lange, mijn promotor, beste Joep, jouw kennis, 
gedrevenheid, kritische blik en (schijnbare?) onvermoeibaarheid hebben mij 
keer op keer gemotiveerd en gestimuleerd. 
Zeergeleerde dr. J.M. Prins, mijn co-promotor, beste Jan, ik heb het als een 
groot voorrecht ervaren om de afgelopen 3 jaar met jou samen te hebben mo
gen werken. De manier waarop jij patiëntenzorg én wetenschappelijk onder
zoek verricht zal altijd een groot voorbeeld voor mij zijn. 
Zeergeleerde dr. H. Schuitemaker, mijn co-promotor, beste Hanneke, met jou 
samenwerken was zeer prettig en erg leerzaam. Dank voor geruststellende 
woorden op verhitte momenten en verkoelende, ijskoude blikjes cola op tropi
sche dagen. 

De hoog- dan wel zeergeleerde heren Beijnen, Boucher, Danner, Levi, 
Pantaleo en Speelman, dank ik voor het zitting willen nemen in de promotie 
commissie. 

Zonder de inbreng van een drietal "wijze heren" Prof. Jaap Goudsmit, Prof. 
Frank Miedema en dr. Frank de Wolf zou de "ERA-studie" wellicht minder 
succesvol zijn geworden. 
Uiteraard kan een proefschrift over HIV niet tot stand komen zonder de goe
de samenwerking met de afdeling humane retrovirologie van het AMC. 
Suzanne, ik denk dat ik simpelweg kan stellen dat zonder jou mijn boekje 
nog niet klaar was. Dank voor je hulp bij wederom een nieuwe spoedklus. 
Nancy, dank voor al je antwoorden op al mijn vragen en al je oplossingen 
voor al mijn problemen. En uiteraard "de meisjes van het lab", Joke en Bian-
ca, hoeveel kilo's drop ben ik jullie schuldig voor het nogmaals uitvullen en 
handmatig opwerken van allerlei soorten materiaal? 

Ook de prettige samenwerking met het CLB is van groot belang geweest voor 
de "ERA-studie": Ronald Rientsma (nogmaals sorry voor alle keren dat het 
bloed weer te laat op het CLB arriveerde), Ronald van Rij (dank voor al je 
heldere antwoorden op mijn warrige immunologische vragen) en Marijke 
(zelfs op het allerlaatste moment moest ik je weer om raad vragen over de 
CD4 receptor) bedankt! 

Dear Cecil Fox, Jean-Piere Sommadossi and Xiao-Jian Zhou, thank you for 
the pleasant collaboration. 
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Peter Portegies, bedankt voor jouw altijd beschikbare neurologische experti
se. Fanny Lauw en Si-La Yong bedankt voor jullie hulp om mijn uitstapje 
naar het experimenteel laboratorium en het verrichten van ELISAs toch tot 
een goed einde te brengen. Ineke ten Berge en Peter Schellekens, dank voor 
leerzame discussies. 
Koen de Blok en Ray Krediet, bedankt voor jullie "clinical support". 
De verpleegkundigen van de afdeling F5N, dank voor jullie hulp bij de "ge
wone" dagopnames en nog veel meer dank voor jullie steun tijdens de "OKT3-
escapades". 

Naarmate mijn onderzoek vorderde, verschoof het zwaartepunt meer in de 
richting van de farmacologie. Dit was niet mogelijk geweest zonder de afde
ling farmacologie van het Slotervaart ziekenhuis en met name de ideeën en 
berekeningen van Richard Hoetelmans. Agnes Veldkamp (ook jij bedankt 
voor de gezelligheid op congressen) en Rolf van Heeswijk (bedankt voor je 
hulp in de afgelopen maanden en veel succes in Canada), ik zie jullie nog zit
ten op het stoepje in Lissabon! Ook wil ik hier David Burger bedanken voor 
de "vruchtbare" discussies. 

Dat brengt mij vervolgens bij de goede en zeer "vruchtbare" samenwerking 
met Sjoerd Repping en Jan de Vries van het Fertiliteits laboratorium. Dank 
voor jullie enthousiasme voor een niet alledaags studie voorstel en zeer effici
ënte optreden! 

En dan nu mijn grote dank voor de research verpleegkundigen Steven Jansen 
en Marian Nievaard. Steven, ik denk dat ik voldoende zeg met het feit dat 
wij Marian introduceerden als "de nieuwe Steven" in plaats van de nieuwe 
verpleegkundige! Marian, ik heb bewondering voor de manier waarop jij, 
hetgeen Steven heeft opgezet en jarenlang zo goed gedaan heeft, op jouw ma
nier hebt weten over te nemen. Ik denk dat ik namens alle patiënten spreek 
als ik zeg dat zonder jullie steun en medeleven, menig patiënt deze toch zeer 
intensieve behandeling niet had volgehouden. En dan wil ik nu ook alle 
"ERA" en "MAN" patiënten bedanken voor hun doorzettingsvermogen. De 
donderdagochtenden mis ik nu al en ik moet bekennen dat het me wel wat 
moeite heeft gekost om julie over te dragen aan mijn opvolger Sanjay San-
katsing. 

Zonder de goede werksfeer en ondersteuning had ik de afgelopen 3 jaar niet 
met zoveel plezier op het NATEC gewerkt. Hiervoor moet ik allereerst de an
dere "jonge dokters" bedanken: Daan (O grote leider!), Jet (wanneer gaan we 
weer lekker eten?), Monique (ik ben blij dat ik je spoor blijf volgen), 
Ferdinand (hopelijk vormen we niet alleen met schrijven een goed team), 
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Marielle (dank voor je SPSS HULP), Mare (of moet ik zeggen " dear Profes
sor? "), Selwyn (hierbij draag ik al mijn "refman" kennis aan jou over!), Kata-
lin (jammer dat we maar zo kort een kamer hebben kunnen delen), Sanjay 
(dank voor antwoorden op mijn hardop gedachte vragen en veel succes met 
de MAN-studie, maar dat zal wel lukken), Thomas, Daniel en Olga. 
Daarnaast wil ik het NATEC secretariaat bedanken en met name Jeanette 
voor alle hulp bij van alles en nog wat, Peter Reiss voor allerlei steun en 
praktische adviezen, Anita voor de zorgvuldige data-entry, datamanagement 
en systembeheerders voor hun hulp bij mijn soms wel zeer bijzondere compu
ter problemen en Petra Hollak voor de verlossende antwoorden op taalkundi
ge vraagstukken. Tenslotte Gerrit-Jan, Rebecca, Liesbeth en Frank, bedankt 
voor jullie statistische bijstand. 

Jan van der Meer en Jan Veenstra wil ik hierbij nog bedanken voor de bege
leiding van mijn eerste stappen in de HIV-wereld. Zonder jullie was ik wel
licht nooit in het HIV-onderzoek beland. 

Lieve Carlinda en Titia, mijn paranimfen, ik ben blij dat onze paden elkaar 
weer gekruist hebben en dat jullie op deze bijzondere dag naast mij zullen 
staan. 
Lieve mamma en pappa, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en ge
loof in mij (want daar heb ik zelf soms gebrek aan). 
Lieve oom Klaas en tante Corrie, ik hoop dat jullie er vandaag bij kunnen 
zijn. 
Lieve Bernd-Jan, bedankt voor alles en voor alles wat er nog gaat komen! 
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