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Dankwoord 

In de eerste plaats wil ik hier mijn familie bedanken voor hun niet aflatende steun. Mijn 

moeder die mij heeft bijgebracht wat doorzettingsvermogen betekent, mijn vader die mijn 

onderzoeksdrang heeft aangewakkerd, mijn broer die een element van competitie erbij bracht en 

net zes maanden eerder wist te promoveren, en mijn zus die met haar nuchtere 

relativeringsvermogen mij herinnerde dat het promoveren zelf belangrijker is dan precies 

wanneer. 

Talloze leermeesters hebben bijgedragen tot mijn wetenschappelijke vorming. Speciaal 

wil ik vermelden Dr. Martijn Breuning die de begeleider was gedurende mijn eerste 

wetenschappelijke stage op de afdeling Anthropogenetica in Leiden, en met zijn hulp was het 

mogelijk om de stap naar Yale University te maken. Gedurende mijn opleiding Interne 

Geneeeskunde aan Yale University heb ik onnoemelijk veel steun ondervonden van mijn mentor 

en goede vriend Dr. Marc Taylor, die mij nog steeds regelmatig opbelt om te zien hoe het gaat. 

Tijdens mijn ehrlichia onderzoek was het mijn supervisor, Dr. Erol Fikrig, die de grote lijn nooit 

uit het oog verloor en mij de ruimte bood tijdens het onderzoek. Een goede samenwerking met 

andere onderzoekers, met name Dr. Louis Magnarelli, Dr. Paul Webster en Emir Hodzic heeft 

bijgedragen tot de resultaten beschreven in dit proefschrift. Verder dank ik Prof. J. Dankert voor 

de welwillende bemoediging bij het totstand komen van deze dissertatie. 

Tenslotte moet ik vermelden dat mijn vrienden mij altijd hebben gesteund tijdens het 

ehrlichia onderzoek en met name wil ik noemen: Kate Eckenrode, Anne Harper, Mike and 

Norma Trusiewicz, Paul Boon, Maarten Tuk, Thomas Greco, en Jim and Michelle Riley. 
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