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Nawoord 
Het is een minuut voor twaalf maar het einde van drie bewogen jaren waarin dit promotieon
derzoek plaats vond is in zicht. Promotieonderzoek dat eigenlijk ooit begonnen is bij de vak
groep Moleculaire Genetica van de Vrije Universiteit te Amsterdam met studies naar de bloem-
kleur pigmenten in Petunia hybrida. Via een aantal omwegen kwam ik uiteindelijk bij de vak
groep Medische Microbiologie van de Universiteit van Amsterdam terecht. 

Hier viel ik in de handen van René Boom en Cees Sol, mijn leermeesters in de Moleculai
re Virologie en de vele andere aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Beste René en Cees, 
bedankt voor het zo nadrukkelijk aangeven van het belang van duplo's, 100% recovery mar
kers, extractie- en amplificatie controles in de moleculaire diagnostiek. Het belang hiervan 
heeft inmiddels ook zijn vruchten afgeworpen op de bloedbank van Amsterdam. Tevens denk 
ik nog steeds met plezier terug aan de inmiddels beruchte "vrijdagmiddag experimenten", die 
zeker niet onderschat mogen worden in het licht van bijvoorbeeld de non-selectieve PCR 

Mjn promotor Prof Dr. Goudsmit wil ik bedanken voor de mogelijkheid die hij mij heeft 
gegeven om dit proefschrift te volbrengen. Beste Jaap, de dag dat jij kwam met het voorstel 
"to C or not to C" vergeet ik nooit meer en ondanks dat het mij veel moeite heeft gekost om te 
veranderen van onderwerp, en HCV in het begin nog wel eens met een Z wilde schrijven in 
plaats van een C, wil ik je bedanken voor je inzicht en ben ik erg tevreden met het bereikte re
sultaat. 

Dan mijn "alter-ego" en ook wel gekscherend mijn "schaduw" genoemd, Maarten Pen
ning uit Ynthove In maart 1996 ben je begonnen bij de Humane Retrovirologie en samen 
zijn we toen het diepe ingesprongen op zoek naar het natuurlijk verloop van HCV bij drugs 
gebruikers. Samenwerken was ons motto en zonder jouw hulp was dit proefschrift nooit zo 
snel tot stand gekomen en ik ben blij datje mijn paranimf wilt zijn. Ik wens je veel succes met 
je eigen promotie (HCV?) toe en we zullen elkaar nog zeker ontmoeten in de toekomst. Ook 
met mijn andere hepatitis-maatje, Sol Yates heb ik altijd prettig samengewerkt en ik wens ook 
jou veel succes toe met je promotie. De samenwerking werd steeds beter en ik ben daarom ook 
bhj datje mijn tweede paranimf wil zijn en wie weet zien we elkaar toch nog op dat ene cong
res ! 

Zeker mag ik mijn andere kamergenoten, Erna en Els (en ook een beetje Song) niet ver
geten. Jullie waren altijd weer die broodnodige afleiding die ik af en toe nodig had op de afde
ling in de donkere dagen van de soms stoffige wetenschap. Ik hoop dat ik na mijn eigen en jul
lie toekomstige verhuizing nog steeds dat kopje koffie mag komen drinken. Alle andere mede
werkers van de afdeling Humane Retrovirologie wil ik bedanken voor de tijd en sommige dis
cussies die ik met jullie heb mogen hebben. 

Alle co-auteurs wil ik bedanken voor hun inzet en bijdrage aan dit onderzoek waarbij 
Martin McMorrow especially must be acknowledged for his co-operation and hospitality. 

George, Spencer en Neal wil ik graag met naam bedanken. Jullie hebben niet alleen op 
het werk maar met name ook daar buiten een zeer ontspannen rol gespeeld in deze tijd. Ik 
hoop op nog vele mogelijkheden om die rol over te nemen waarbij ik me nu al verheug op de 
bijzondere muziekkeuze van George. 

Wim, Eelco en Rob van de fotografische dienst wil ik ook bedanken voor hulp en servi
ce. Met name Wim wil ik noemen voor al zijn geduld ten aanzien van mijn opmerkelijke nega
tieve invloed op zijn computer waarmee hij uiteindelijk toch de meest mooie figuren wist te 
maken. Tijdens mijn eindfase wisten jij en Eelco altijd weer het geduld op te brengen en mijn 
meestal bizarre humor te waarderen. Bedankt. 

Mijn nieuwe collega's van de afdeling Klinische Virologie en de bloedbank Amsterdam 
wil ik bedanken voor het in mij getoonde vertrouwen en ik hoop dat we de patiëntenzorg kun
nen blijven ondersteunen in de toekomst. 
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Familie, vrienden en kennissen wil ik bedanken voor het begrip voor mijn regelmatige 
mentale en fysieke afwezigheid. 

Eindelijk aangekomen op de laatste pagina mag ik de meest ondergewaardeerde partij 
vermelden tijdens het proces dat moet leiden tot promotie, je gezin. Lieve Cora en Dana, ik ben 
er weer en wü jullie beiden bedanken voor al jullie liefde, begrip en geduld tijdens deze periode. 

Ik promoveer niet alleen maar wij promoveren samen. 
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