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DANKWOORD 

De missie is nu bijna voltooid, en is het een goede gelegenheid om allen te 
bedanken die gedurende de afgelopen jaren zo hun betrokkenheid hebben getoond. Want 
zonder hun interesse, medeleven en steun in raad en daad was het vast nooit wat geworden. 

Prof. dr. Jaap Dankert, mijn promotor, bedankt voor de gelegenheid om het 
onderzoek, dat je zelf geïnitieerd hebt en wat je na aan het hart ligt, in jouw lab uit te 
voeren. Dr. Bas Zaat, mijn copromotor: je nauwe betrokkenheid bij het onderzoek waardeer 
ik zeer. Met name de laatste fase is dan wel zeer intensief geweest, maar ik heb onze 
samenwerking als erg plezierig ervaren. Bedankt! Verder was het een plezier om samen te 
werken met de Enschedese troika, Prof. dr. Jan Feijen, dr. Gerard Engbers en Ir. (maar nog 
eerder dr. dan ik) Alma Kuijpers. Het spijt me dat ik niet aan jullie verwachting heb kunnen 
voldoen een paar kilo TC af te leveren. Prof. Feijen, bedankt voor de bereidheid om als 
tweede promotor op te treden. 

De samenwerking met Dr. Pieter Hiemstra en Sylvia Mannesse in Leiden en met 
Dr. Bert Poolman en Gang Fang in Groningen was plezierig en vruchtbaar. Bedankt voor 
de gastvrijheid om in jullie lab te werken, en voor de adviezen die jullie geleverd hebben. 
The collaboration with Dr. Ernst Brandt in Borstel, Germany, may have been more at a 
distance, but is highly appreciated. 

Met plezier denk ik terug aan de tomeloze inzet van Marije Marsman en Melanie 
Schmidt. Meiden, bedankt! 

Alle collega's en ex-collega's van de afdeling bacteriologie, jullie aanwezigheid 
en gezelligheid is zonder meer een warme bijdrage geweest, en het kan geen kwaad jullie 
even met name te noemen: Karin van Amsterdam, Agaath Arends, Marijke Beets, Renske 
Bijlsma, Alje van Dam, Miranda Drogari, Birgitta Duim, Arie van der Ende, Paul Eijk, 
Cees Fijen, Virma Godfried, Annelies Gorter, Henny Grasselier, Carla Hopman, Jan 
Meeldijk, Yvonne Pannekoek, Muriël van Schilfgaarde, Ilse Schuurman, Peter van Ulsen, 
Leontien Vermeer, Liesbeth Vogel en (last but not least) Frits de Vries. In het bijzonder is 
de naaste betrokkenheid in goede en minder goede tijden van mede AIO's Aldert Bart, Jaap 
Jan Boelens, Jeffrey Ringrose, Aldwin Vriesema en van Jan Weel en Paulien Wertheim 
zeer waardevol geweest. 

En dan het onmisbare thuisfront. Om verschillende redenen is het voor ons 
allemaal de laatste tijd niet erg makkelijk geweest. Misschien juist wel daarom waardeer ik 
des te meer de manier waarop jullie bij mijn wel en wee betrokken zijn geweest. Hoewel 
jullie me niet vaak gezien hebben is het 'rode lijntje' blijven bestaan, en ik weet zeker dat 
het de komende tijd meer dan een lijntje zal zijn. 

Lieve Esmeralda, je begrip en onbaatzuchtigheid als er weer een avond of 
weekend doorgewerkt moest worden waren enorm. Ik weet dat het voor jou ook volhouden 
was. Alle dingen die we afgelopen jaar niet gedaan hebben doen we volgend jaar dubbel 
over. Afgesproken? 
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