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Dankwoord 

Het meest gelezen gedeelte van een proefschrift. 

Een ieder weet datje zo'n boekje niet alleen schrijft. Een aantal mensen heeft echter 

een bijzondere bijdrage geleverd waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. 

Allereerst de deelnemers van het Amsterdamse Cohort onderzoek naar HIV infectie 

en AIDS. Jullie belangeloze bijdrage is nauwelijks op de juiste waarde te schatten. 

Zonder jullie geen onderzoek en geen vooruitgang! Jullie hebben een groot 

vertrouwen in wetenschap in het algemeen en de onderzoekers van het Amsterdamse 

AIDS-onderzoek in het bijzonder laten zien. Dit brengt grote verplichtingen voor de 

onderzoekers met zich mee. Ik hoop oprecht dat jullie verwachtingen vervuld mogen 

worden. 

Prof. Lange, beste Joep: Ik heb het als een voorrecht beschouwd jouw promovendus 

te mogen zijn. Jouw onnavolgbaar associatievermogen heeft voor veel constructieve 

en ook voor veel humoristische momenten gezorgd. Je beschikt over een 

onuitputtelijk optimisme dat je het vermogen geeft om iedere onderzoeker die 

depressief je kamer binnen treedt euforisch je kamer weer uit te laten gaan. Geen 

psychiater die het tegen je op kan nemen. Je grote taalvaardigheid heeft me veel 

respect afgedwongen. Wel hoop ik datje bij m'n promotie op tijd bent! 

Prof. Coutinho, beste Roel: Ik dank je voor de vrijheid die ik kreeg het onderzoek 

naar eigen inzicht in te richten. Je vermogen me af en toe bij de les te houden door 

hoofd- en bijzaken glashelder te scheiden heeft me meer gesteund dan je 

waarschijnlijk vermoed hebt. 
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Dr. Reiss, beste Peter: Ik ben je veel dank verschuldigd. Ik heb de samenwerking zeer 

leerzaam en plezierig gevonden. Je beschikt over een groot aantal benijdenswaardige 

onderzoeksvaardigheden, die ik geprobeerd heb me eigen te maken. Je Spartaanse 

discipline gecombineerd met welhaast Zwitserse precisie zijn ongeëvenaard. De 

samenwerking met jou is cruciaal geweest om mijn weg te vinden en te behouden in 

het "Amsterdamse AIDS onderzoek". 

Gerrit-Jan: Je hebt me snel en volledig kunnen overtuigen dat het harde ijs van de 

methodologie en statistiek voor de gewone dokter toch vooral een groot wak is. Je 

prettige en "down to earth" aanpak is van grote waarde geweest. Je bezit het 

vermogen te motiveren en te stimuleren maar ook om zelf te blijven leren. Je loyaliteit 

en humor hebben me op meerdere momenten dat ik vast zat, een beslissende impuls 

gegeven. 

Nel: Ik dank je voor de buitengewoon prettige samenwerking. Op jou kan onderzoek 

gebouwd worden. Zonder poeha of bijbedoelingen doe je het uiterste om 

patiëntenzorg en onderzoek perfect te laten verlopen. Als jij erachter staat lukt het 

ook. 

Prof. dr. S.A. Danner, Prof. Dr. J. Goudsmit, Prof. Dr. J.W.M, van der Meer, Prof. Dr. 

F. Miedema, Prof. Dr. P. Speelman, Dr. C. Richter dank ik voor hun bereidwilligheid 

zitting te nemen in de promotiecommissie 

Verder ben ik vele mensen dank verschuldigd die me methodologisch hebben 

ontgroend, me logistiek hebben geholpen, of wel morele steun hebben verleend: 

Anneke, Bert (B.), Bert (H.), Birgit, Daan, David, Els, Ferdinand, Gerben Rienk, Jaap, 

Jacqueline, Jan (V), Jan (vdM), Jet, Leny, Maria, Mariëlle, Marijke, Marja, Maurice, 

Monique, Peter, Petra, Remko, Richard, Suzanne, Teysir, en verder alle andere 

medewerkers van "de NATEC" en van het AIDS onderzoek van de GG&GD. 
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Lia: Na + 4380 geperste sinaasappeltjes en grapefruits is het dan eindelijk klaar (het 

proefschrift, niet het persen!). Met zelf een promotie achter de kiezen hoef ik je 

waarschijnlijk niet veel uit te leggen. Hoe groot mijn twijfel ook was of het wel ooit 

zou lukken, zo groot was jouw zekerheid dat ik het karwei eens zou klaren. Dat gaf 

niet zelden een gevoel van onbegrepen zijn. Echter nu terugziende moet ik bekennen 

dat het niet goed geweest zou zijn me altijd serieus te nemen. Zonder je 

onverwoestbare geloof in het werk en in elkaar zou het niet gelukt zijn! 

Lorraine, je bent nog maar net begonnen aan het leven en je hebt me weer zo duidelijk 

gemaakt dat je ook zonder lezen en schrijven buitengewoon gelukkig kunt zijn. 

Hiermee heb je dit boekje dan ook als geen ander in een relativerend kader geplaatst. 
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