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Chronologisch dankwoord 

'wir sind für nichts so dankbar wie für dankbarkeit" Ebner-Eschenbach 
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Het begon allemaal tijdens een lunch in het 
AMC- personeelsrestaurant in 1995 met 
Richard Koopmans. Ik had najaren van 
klinisch werk binnen de inwendige 
geneeskunde opeens het wetenschappelijke 
vuur gekregen en dacht dat er toekomst zat in 
het voorkómen van infecties niet met 
antibiotica maar met probiotica (Lactobacillus 
sp. , inmiddels verwerkt in elke yoghurt). Na 
tegen enkele muren te zijn opgelopen met dit 
brilliante idee realiseerde ik mij dat niemand 
zat te wachten op een dure, 35 jarige internist 
met een origineel onderzoeksvoorstel. Richard 
toch wel, maar hij had een geheel ander onder
zoeksvoorstel. Dank Richard. 

Promotieonderzoek, malaria, geneesmiddel 
onderzoek naar een oeroud kruid waarmee de 
Chinezen malaria bestreden en bestrijden. Dus 
praten met de professor. Professor van Boxtel 
bleek formatie en geld voor 3 jaar research te 
hebben en zo vonden het idee, de financiering 
en de man elkaar. Dank Chris, voor dit unieke 

analisten op dit lab Ellen, Rob, Leni, Leonie 
(Dank voor je autorit met "dikke druppel-aan-
huis" in de Bijlmer). Door professionele 
opvang van alle verpleegkundigen van de 
onderzoeks-afdeling F5NO onder leiding van 
Nicolette Spronk verliepen de opnames van 
patiënten in de studie bijna altijd vloeiend. En 
dat was niet eenvoudig met deze bijzondere 
patiëntenpopulatie. Dank Nicolette en Edwin 
en allen van F5NO. 

En een bijzondere patiëntenpopulatie was 
het. De eerste patiënt beweerde dat hij koning 
in Ghana was en musicus. Ik dacht dat deze 
waan een neurotoxische bijwerking was van de 
studie medicatie. Maar alles bleek waar ! Mijn 
bezoek aan hem in Kumasi, Ghana en z'n CD's 
("Feeling Bam !") blijven een fantastische 
herinnering. Bedankt Chief A. De tweede 
patiënt, Linda bleek van wetenschappelijke 
grote waarde maar emotionele waarde nog 
meer. Ze leerde me over recrudescenties, over 
de natuurlijke groei van haar malaria parasiet 
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voorstel en je bereidheid mijn promotor te 
willen zijn. De aangeklee borrels bij je thuis 
in Nigtevecht, dank ook aan Frida, waren een 
gezellige afwisseling voor de soms zware 
gesprekken en discussies in KO 1-64. Eind 
september '95 ging ik aan het werk en ik zou 
het promotie onderzoek gaan combineren met 
de aandachtsgebieden klinische farmacologie 
en infectieziekten. Door een slimme 
constructie en een flexibele geest van 
Professor Speelman kon dit. Dank Peter. 

Er zou een malaria trial in het AMC 
opgezet en uitgevoerd moeten worden. 
Professor Kager van de Tropische 
Geneeskunde dacht mee over een goed 
protocol en verleende zijn medewerking aan 
de trial. Dank Piet. Peter de Vries leerde me 
snel enkele wetenschappelijke kneepjes van 
het vak, waarvoor dank Peter. De logistiek van 
de trial had echter heel wat om handen. Na een 
'explosieve start' -ongetwijfeld het gevolg van 
dieper liggende frustraties bij beide partijen
verliep de samenwerking met Tom van Gooi 
en zijn Lab voor parasitologische diagnostiek 
uitstekend. Dank Tom. De vele dikke druppels 
en uitstrijken gingen perfect, zeker na de 
cursus die door jullie gegeven is. Dank aan de 

en ze regelde de ontmoeting met haar vriendin 
Laura. Dank Linda en nogmaals mijn oprechte 
excuses aan Marian voor het "most unfortunate 
needle stick accident" (zie Addendum). Over 
Laura straks meer... 

Achter de schermen was die logistiek van 
de trial nooit goed gelopen zonder de inzet van 
Mirjam Veeger, CRA bij Novartis, Arnhem. 
Bedankt Mirjam voor je strenge maar vooral 
gezelllige aanwezigheid bij het invullen van de 
vreselijk saaie Clinical Record Forms. 
Raymond Schmidt en Ineke van Buuren 
(Novartis, Arnhem) ook dank voor jullie 
ondersteuning, vooral in de wat moeilijker 
perioden. I would like to thank Bob Mull, 
Daniël Marthe and Insa Gathmann (Novartis 
AG, Basel) for their support in the two studies 
carried out with their new product Riamet®. I 
am grateful to Miriam O'Hare for her help in 
writing correct English in the two papers on 
these studies (Hoofdstuk 6 en 7). 

Zonder het bloed dat bij de patient of 
vrijwilliger na toestemming werd afgenomen, 
zou menig hoofdstuk in dit boekje niet zijn 
geschreven. Dank voor jullie bloed. In 
sommige culturen is het niet makkelijk om "de 
levensenergie" in die hoeveelheden uitje te 
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laten halen. En dan komt het bloed terecht in 
de handen van de analisten. Els -"ik zeg lekker 
niet wat er uit komt"-Portier en Jan -"doe je 
eigenlijk wel eens wat zelf, Michiel ?"-Butter. 
De getalletjes die zij keer op keer weer 
zorgvuldig berekenden waren de kern van veel 
van mijn berekeningen. Dank Els en Jan. 

En hoe word je langzaam van clinicus een 
beetje wetenschapper ? Je leert woorden als 
however, nevertheless, it warrants further 
study, has to be elucidated, the results are 
shown in, je carried heel veel out en weinig in, 
en al deed je het allemaal zelf, we performed 
it. Vol trots stuur je het in 3 voud naar een 
tijdschrift en na 4 maanden wachten wordt je 
afgemaakt door 2 referenten: "entirely 
superfluous, the whole paragraph lacks clarity, 
the language used requires general editing. 
Bedankt editors. 

Maar ja, met vallen en opstaan groei je. 
Vaak alleen maar soms ook met anderen. 
Gefrustreerd door een computerprogramma of 
worstelend met een probleem heeft Michiel 
Derks opeens een brilliante oplossing. Als hij 
na 30 schermen aangeklikt te hebben zegt: "ik 
weet ook niet hoe ik er aan kom, maar zo moet 

"ha-ha" Gupta waren de proefpersoon-
onderzoeken onmogelijk. Dank jullie beiden. 
Veenu, ik vind dat een paranymf iemand moet 
zijn die een substantiële steun aan het 
promotieonderzoek heeft geleverd . En dat heb 
jij zeker met vele uren van data vergaren, 
proefpersonen tevreden houden en "modellen, 
modellen, modellen " En dit alles met je 
India'se glimlach die een ieder doet smelten. 

De studenten kwamen niet alleen uit India 
maar ook uit Vietnam. Voordat zij afstudeerde 
als medisch bioloog deed Thi Danh Vuong 
samen met Teun onderzoek naar detectie van 
artemisinine in urine. Door omstandigheden 
vertrok zij helaas niet met de artemisinine 
detectiemethode maar met INH dipsticks naar 
Vietnam voor onderzoek in het veld. Toch 
dank voor je inzet en de heerlijke Vietnamese 
loempia's van je familie. 

En datje een boekje over een tropische 
ziekte als malaria niet alleen in een kelder 
moet schrijven, werd gelukkig nog 
verwezenlijkt door de twee geneeskunde 
studenten Jan-Paul-"een fonds goed voor 300 
miljoen"- Rutten en Timo-"we moeten onze 
derde doelstelling niet vergeten" van der 
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je het doen.." bedankt Michiel, ik heb van je 
geleerd. Maar nog iemand op KOI (kortweg 
Kelder) leerde me de wetenschap. Veel 
aspecten van de malaria leerde ik van een 
chemicus(l), Teunis Eggelte. Teun, in ruil voor 
een receptje zo nu en dan leerde ik door jou de 
valkuilen van het doen van onderzoek ("t 
probleem is "begon vrijwel elke reactie op 
een gedachte van mij). Soms leken het 
Tropenjaren, " kun je me nog één keer een 
printje geven?" of narcistische krenkingen "je 
wilt in je inleiding de hele wereld schoon 
vegen maar het stuk eindigt met het schoon 
vegen van je stoeptegel! maar jouw steun 
en hulp als co-promotor was werkelijk 
onmisbaar. Dank, Teunis. 

Wat zou je moeten beginnen als de 
wetenschappelijke stage in het curriculum 
voor medisch studenten zou worden afgeschaft 
? Nog een Michiel, van der Linden draaide 
met hoge snelheid wiskundige modellen in 
elkaar in het programma Scientist. Ik ben er 
nog stil van. Dank Michiel, voor je 
onderhoudende theoretische exercities. Maar 
ook practische exercities zijn onontbeerlijk 
voor onderzoek. Zonder Chantai - "dat hebben 
we niet in Kuuk" -van der Graaf en Veenu -

Wösten. Jullie inzet voor de studie met 
malariapatiënten en cyclo-rijders in Phan 
Thiet, Vietnam was grandioos, waarvoor dank. 
Dat het veldonderzoek zonder jullie inzet en 
"Kuong Sau"-mentaliteit vast niet gelukt was, 
constateerde ik ter plaatse. 

En om het leed van de eenzame 
promovendus in de kelder dan wat te 
verzachten kwam er nóg zo'n internist bij die 
het nodig vond na z'n opleiding die moeizame 
promotie-gang te gaan. Wat hebben we 
gemopperd, Koen, maar ook veel gelachen en 
veel gedeeld, dank Koen "m'n blijheidsgen 
staat vandaag weer eens aan" de Blok. Het is 
een eer datje m'n paranymf wilt zijn. Faucia 
en Elly die mijn dagelijkse brood en glimlach 
te J-O verzekerden, mijn dank. 

"De eindsprint, het schrijven van je boekje, 
kan tegenvallen als je hier net begonnen bent 
in het drukke Rotterdamse", hoorde ik van 
collega Inge Gyssens en zij sprak uit eigen 
ervaring. Gelukkig kreeg ik van haar en van 
Siem de Marie, Hubert Endtz, Greet Vos, Kees 
Verduin, Jan Nouwen en Machteid van der 
Feltz en last but not least het hoofd van de 
afdeling Professor Henri Verbrugh de ruimte 
in het rooster om dit toch binnen een jaar na 
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aanstelling te kunnen verwezenlijken, 
waarvoor mijn hartelijke dank aan allen. Ik 
hoop het in de toekomst te compenseren. 

Geert Woerlee, 'beroeps-nerd' en vriend, 
dank voor al je tijd en expertise die je in de 
ontwikkeling van het mathematische malaria
model hebt gestoken. Het model simuleerde 
prachtig het beloop van de circulerende en 
gesequestreerde parasieten in de tijd, kon 
recrudescenties voorspellen en koppelde zelfs 
de farmacokinetiek aan de therapeutische 
respons. Helaas bleek het toch nog onrijp om 
het stuk in dit boekje op te nemen. Maar goeie 
wijn verzuurt niet. 

Marc van Oldenborgh, onze vriendschap 
zal hopelijk nog lang gevoed blijven onder 
andere met jou sprankelende creativiteit. Dank 
voor het picknick idee in Botshol en voor de 
creatie van mijn eigen website op het internet 
www.infex.com waarop de gehele dissertatie 
full tekst te lezen is. 

'No science without art'. Bedankt Jan 
Montyn voor het mogen gebruiken van, naar 
mijn mening, een van je fraaiste etsen voor de 
voorkant van dit boekje. Jacques Koeweiden, 
je hebt al heel wat voor me ontworpen en 
steeds in je vrije tijd. Leuk hè, vrienden? 

op vrijdagmorgen in het WG staan in m'n 
geheugen gegrift. Het is een eer met jullie 
allen van gedachte te mogen wisselen bij mijn 
verdediging. 

Dank aan Paula Jansen en Hans Rijnja 
voor de hulp bij de definitieve (toch wat 
bizarre) layout van dit boekje. 

De diepere drijfveren om iets te willen en 
daardoor ook iets te kunnen, zetelen denk ik in 
de sterke familieband die ons allemaal binnen 
het gezin -ieder op z'n eigen manier- de 
energie geeft om iets met het leven te doen. Zo 
voel ik dat ik aan ieder een beetje dank 
verschuldigd ben bij het voltooien van dit 
boekje. Dankbaar voor de morele steun van 
m'n ouders, dank pa: "ik beschouw jou toch 
een beetje als mijn lijfarts", en mama 
(20.04.84) "ik weet dat jij dat kan", en als 
jongste van zes: Toine, Pim, Frank, Marie-
Louise en Claire ; dank voor het door jullie in 
mij gestelde vertrouwen. Laten we die v8x-
band koesteren. Maar die hechte band kan 
alleen maar hecht blijven samen met Ans, 
Emily, Rietje, Hans en alle kinderen. 

En dan kom je chagrijnig thuis vanwege 
irritaties over, tja al die dingen die iedereen 
kent maar die maar niet meer genoemd worden 

http://www.infex.com
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Waarom gaan jullie nou niet rnee naar Cuba ? 
Zeer bedankt voor het originele design van dit 
boekje. 

Met trots dank ik de heren ( tja, het zijn 
alleen heren) die in mijn promotiecommisie 
plaats hebben willen nemen: Professor Kager, 
Piet, het belang van artemisinine derivaten in 
de behandeling van malaria werd door jou als 
een van de eersten onderkend. Professor 
Merkus, iemand die dynamischer en kritischer 
de Vereniging van Klinische Farmacologie en 
Biofarmacie voorzit ken ik eigenlijk niet. 
Professor Peck, Carl, "you inspired me to do 
research in clinical pharmacology in 1984; I 
am very happy and honored that you are a 
member of my promotion committee". Dr. 
Rietra, Peter, jouw zeer gedegen en prettige 
input op het gebied van de 
microbiologie/infectieziekten voor de afdeling 
interne geneeskunde in het OLVG stimuleerde 
mij, destijds als assistent interne in 1992-1994, 
om in deze richting verder te gaan. Professor 
Speelman, Peter jouw klinische kennis en 
vaardigheden en grote sociale gaven maken 
jou voor mij een voorbeeld van een goed arts. 
Prof Vreeken, de fantastische colleges interne 

in een dankwoord, en dan is Laura daar, die 
relativeerde, troostte en altijd voor die 
lustvolle ontspanning zorgde na de onlustvolle 
spanning. Dank je lieve Lok. We bleven 
tijdens deze promotie-periode ook samen fijne 
dingen doen en die momenten nemen, hoop ik, 
vanaf nu alleen nog maar toe in frequentie en 
intensiteit. 




