
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

CMV retinitis in HIV-positive patients in the pre-HAART era

Verbraak, F.D.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verbraak, F. D. (1999). CMV retinitis in HIV-positive patients in the pre-HAART era. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/cmv-retinitis-in-hivpositive-patients-in-the-prehaart-era(f8e98b21-0725-45a0-9996-68abcb883f34).html


EPILOOG 

Uiteraard wil ik tot slot iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan de 
tot standkoming van dit proefschrift. 
Aize, je hebt waargemaakt wat we besproken hebben op onze allereerste 
bijeenkomst gewijd aan dit promotie onderzoek. Je bent de inspirerende 
stok achter de deur geweest, die mij voortdreef op weg naar de afronding 
van het proefschrift. De snelheid waarmee je teksten doornam en van 
kritisch commentaar voorzag hield de vaart er goed in. 
Ron, je no nonsense benadering van de ingewikkelde materie, die de PCR 
en de moleculaire biologie voor een oogarts nu eenmaal is, werkte 
verfrissend, en resulteerde in vrij korte tijd in een aantal publikaties welke 
ook deel uit maken van dit proefschrift. Ik ben blij datje als co-promotor 
hebt willen optreden, als het moleculair biologisch geweten van dit 
proefschrift. 

De commissie leden, die het manuscript hebben beoordeeld, prof. dr. 
J. van der Noordaa, prof. M.D.Desmet, prof.dr.S.A.Danner, dr. A.van 
der Lelij, en dr. G.J.van den Horn, ben ik dankbaar voor de tijd, die zij 
hierin hebben geïnvesteerd. 

De kern van dit onderzoek berust in belangrijke mate op de resultaten 
van onderzoek verricht op het laboratorium van de afdeling Ophthalmo-
Immunologie van het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut. Ik ben 
dan ook de vele medewerkers van dit laboratorium erkentelijk voor het 
uitvoeren van de vele bepalingen en testen, waar ik gebruik van heb 
mogen maken in dit proefschrift. Met name wil ik hierbij Leny Luyendijk 
noemen en Marcel Bruinenberg, die ondermeer het "monnikenwerk" 
gedaan heeft voor de CMV stam typeringen. 

Pauline Wertheim-van Dillen, René Boom en Jan Weel van de afdeling 
Klinische Virologie van het AMC wil ik danken voor de interesse in het 
totale promotie onderzoek.Vooral wil ikjullie danken voorde enthousiaste 
en onvoorwaardelijke samenwerking, die heeft geleid tot de resultaten 
van ons prospective onderzoek naar de invloed van HAART op CMV bij 
HIV-positieve patiënten. 

Jan van der Meer steunde mij menigmaal bij de statistische analyses 
van de onderzoeksgegevens van een deel der publikaties. Jan, dank voor 
het aanhoren, en oplossen, van mijn soms wat basale vragen op dit 
gebied. 

Ook alle overige co-auteurs hebben ieder op hun eigen wijze een vaak 
belangrijke bijdrage geleverd aan de publikaties in dit proefschrift, 
zonder hen geen promotie. Zij zullen zich herkennen in de delen van de 
publikaties, waar zij bij betrokken zijn geweest. 

De collegae van de afdeling Interne Geneeskunde, Infectieziekten, 
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Tropische Geneeskunde en AIDS wil ik danken voor de samenwerking 
bij de behandeling van de HlV-positieve patiënten met CMV retinitis en 
tevens voor hun bereidwillige medewerking aan het prospectieve 
onderzoek naar de invloed van HAART op CMV bij HlV-positieve 
patiënten. 

Ans Althof en Daphna Meijer, jullie benadering van de patiënten, die 
deelnamen aan het prospectieve onderzoek naar de invloed van HAART 
op CMV bij HlV-positieve patiënten, heeft ertoe geleid dat vrijwel alle 
deelnemers niet alleen trouw kwamen, maar zelfs graag kwamen. Dit 
onderzoek kon alleen maar dankzij jullie inzet uitgevoerd worden. 

De fotografen van het IOI en vooral Ton Put wil ik danken voor het 
vervaardigen van de foto's en figuren in de publikaties. Ton vooral ook 
dank voor je hulp bij het ontwerpen van de omslag. 

Gerben van der Meulen heeft de laatste fase, het persklaar maken van 
het manuscript op zich genomen en daarvoor ben ik hem erg dankbaar. 

In mijn loopbaan, zoals ongetwijfeld in de meeste loopbanen, zaten een 
aantal cruciale momenten van verandering, van beslissingen over de te 
vervolgen koers. Op die momenten zijn soms sleutelfiguren aanwezig, 
die een gidsfunctie vervullen. Twee van die sleutelfiguren wil ik bij deze 
graag noemen. Ten eerste Willem Delleman, die mij inwijdde in de 
oogheelkunde en daar zo goed in slaagde dat ik, al mijn eerdere voornemens 
ten spijt, koos voor een opleiding tot oogarts. Willem, we zijn ieder een 
ander pad opgegaan, maar je bezielende stem hoor ik nog steeds in mijn 
hoofd en vooral in mijn hart. Ten tweede Hans van den Horn, die mij 
overhaalde de kelder van ophthalmogenetica te verruilen voor een 
herintrede in de klinische oogheelkunde. Hans, ik ben je dankbaar voor 
je begeleiding bij mijn eerste schreden op het pad van vrijgevestigd 
oogarts, en de onovertroffen wijze waarop je mijn eerste chirurgische 
ingrepen coachte, zowel tijdens de opleiding, als na mijn herintrede. 

Alles is betrekkelijk en een promotie onderzoek niet minder. Belangrijker 
is voor mij de wetenschap dat ik de steun had en heb van een geweldige 
vrouw en twee heerlijke zonen. Zelfs het schrijven van dit proefschrift 
kon schijnbaar zonder problemen uitgevoerd worden. Jeanine, ik ben je 
dankbaar voor je aanmoedigingen en voor al die kwaliteiten, als thuis
zorg-coördinator, die het voor mij mogelijk maakten al die tijd in het 
proefschrift te steken. Sam en Barend, eindelijk zit pappa niet meer 
"altijd achter de kompjoeter". 
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