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Dankwoord 

Zonder dankwoord geen compleet proefschrift! 

Prof. Dankert, mijn promoter, dank ik voor zijn begeleiding en het stilzwijgend in mij 

gestelde vertrouwen dat dit proefschrift ooit zou worden afgerond. 

De beide co-promotores, Prof Speelman en Prof. Tijtgat, hebben aan de basis gestaan 

van dit proefschrift, waarvoor mijn dank. 

De commissieleden, Prof. Degener, Prof Van Deventer, Prof. Kager, Prof. Offerhaus, 

dr L. Visser en dr R. van Ketel dank ik voor hun bereidheid zitting te nemen in de 

promotiecommissie. Ruud, dank voor de belangstelling die je hebt getoond en voor je 

begeleiding tijdens de eerste fase van het onderzoek. 

Frank van den Berg heeft met zijn onbegrensde optimisme, niet alleen inhoudelijk, een 

cruciale bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Frank Cobelens ben ik eveneens zeer dankbaar 

voor zijn bijdrage, geleverd in soms zware tijden 

Zonder samenwerking met "De Belgen", met aan kop Jef van den Ende, was dit 

proefschrift niet mogelijk geweest. Ik geloof dat we een nuttige exercitie in "computer 

gestuurde" samenwerking hebben uitgevoerd. 

Fransje Snijders was de instigator van hoofdstuk 8. Fransje, onze samenwerking was 

kort maar krachtig! 

Bob de Wever dank ik voor de, essentiële, analytische ondersteuning die hij heeft 

gegeven. Bob, jammer datje niet mijn paranymf kon zijn. Ook Philip Roorda en Xandra Boon 

ben ik dankbaar voor hun hulp op het lab. 

Giel Pool, Mahmoud Moussa en Carla Wassenaar zijn studenten die mij hebben 

geholpen bij het onderzoek en belangrijke onderdelen daarvan voor hun rekening hebben 

genomen. 

Arie van der Ende was een zeer welkome ondersteuning, zowel in mijn aan- als 

afwezigheid, voor het tot stand komen van hoofdstuk 5. 

Anneke Oei en Monique Feller waren gelukkig altijd bereid mij te helpen op het lab ... 

samen met Bob waren jullie mijn steun en toeverlaat als ik het even niet meer wist. Peter van 

Amstel was altijd behulpzaam op het pathologie lab, vooral als de nood heel hoog was. 
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De analisten van de bacteriologie en de parasitologic, onder leiding van Ed Kuijper en 

Tom van Gooi, dank ik voor het bewerken, beoordelen en invriezen van de vele faeces 

samples. Joan, Atie en Rita voor de administratieve ondersteuning daarbij. 

Wim van Est dank ik voor zijn geduld en perfectionisme. 

Paul Fockens dank ik voor zijn hulp op de afdeling gastroenterologie. De artsen van 

deze afdeling en van de afdeling Tropische Geneeskunde dank ik voor hun medewerking bij het 

verzamelen van patientenmaterialen en klinische gegevens. 

Mijn onderzoek begon "aan de overkant", waar ik een kamer deelde met AIO's en 

andere medewerkers Allen die op deze en de naburige kamers hebben gezeten dank ik voor de 

prettige samenwerking. 

Mijn paranymfen Henk Moerdijk en Barbara Scheltema weten maar al te goed in welke 

roerige tijden dit onderzoek is uitgevoerd. Ik ben blij dat jullie er toen waren en er ook nu weer 

zijn om mij bij te staan 

Menno, sommige mensen denken dat de vermelding van jouw naam in de 

"acknowledgments" van vrijwel elk hoofdstuk een blijk van mijn onmeetbare liefde voor jou is. 

Ik weet wel beter. 

Tenslotte mijn ouders, hun afwezigheid is te groot voor woorden 
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