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Dankwoord d 

Eenn poefschrift met voornamelijk klinische studies schrijf je niet alleen. Het tot stand komen 

vann een klinisch proefschrift vergt de inzet van veel mensen. Zonder de inzet van de patiënten 

konn dit proefschrift nooit tot stand komen. Het is daarom dat ik als eerste de patiënten wil 

bedankenn die hebben meegedaan aan de talloze studies. 

Professorr G.N.J. Tytgat. tijdens de gesprekken die wij gevoerd hebben over dit proefschrift 

heeftt u mij altijd enthousiast gekregen. Ik ben er nog steeds niet achter met welke magie u dit 

deed,, maar het lukte u elke keer weer om mij nog meer te motiveren. Ik heb het altijd als een 

voorrechtt gezien om samen met u aan dit proefschrift te mogen werken. 

Henkk Reesink. ji j bent altijd de motor geweest achter dit proefschrift. De snelheid van 

corrigerenn van manuscripten is en was voor mij onvoorstelbaar. Buiten dat je me wegwijs 

hebtt gemaakt binnen het wetenschappelijk onderzoek heb ji j mij ook alle randvoorwaarden 

latenn zien om goed onderzoek te kunnen doen. paranimfen. Voorbeelden zijn: presenteren, 

contactt met de sponsoren. "AM C is politiek", contact met mede onderzoekers in het AMC en 

buitenn het AMC. 

Henk.. zonder jou was dit proefschrift nooit tot een goed eind gekomen. Echter, in een 

dankwoordd kan ik ook wat rechtzetten. Een van jou gevleugelde uitspraken was:'*zet dat maar 

opp een klein A4'tje". Ik heb inmiddels het hele land afgezocht en geen klein A4"tje gevonden. 

Inn ons eerste gesprek vroeg je mij of ik bepaalde computer programma's beheerste, ik heb 

toenn volmondig ja gezegd. Van de meeste programma's had ik op dat moment echter nog 

nooitt gehoord. Aan de manier waarop ji j de namen van de desbetreffende computer 

programma'ss uitsprak wist ik dat ji j deze programma's ook niet echt beheerste. Het bleek dat 

ikk goed had gegokt. 

Marcell  Beid. Ineens was daar Marcel. Als niets vermoedende AIO rechtstreeks uit de co-

schappenn werd ik naar de virologie gestuurd om te vragen o\' de virologie de HCV en HBV 

bepalingenn in het AMC konden uitvoeren. Op dat moment was ji j ziek thuis. Toen jij weer 

terugg was in het AMC. kwam alles in een stroomversnelling. Marcel was en is niet te stoppen. 

Elkee vrijdag onder het genot van "een vergadering" werden er meestal 20 of meer protocollen 

bedacht.. Dit is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Marcel, ik hoop dat ik in de 

toekomstt nog veel met je mag samenwerken, want zoals je weet zijn wij nog niet klaar in het 

AM CC en het AMC is noe niet klaar met ons. I'l l be back. 
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Robb Chamuleau, tijdens mijn onderzoek moest ik veel poliklinisch werk doen en met mijn 

geringee ervaring had ik natuurlijk veel hulp nodig. Aangezien Henk soms niet in het AMC 

was.. had ik steun en begeleiding nodig van jou. Al die keren dat ik jou belde voor advies was 

jouww antwoord altijd: ik ben er binnen vijf minuten. Ik heb je één keer kunnen betrappen op 

300 seconden vertraging. 

Ookk was er altijd tijd en rust voor uitleg en begeleiding. Ik heb dit zeer gewaardeerd. Nadat je 

mijnn pak papier (proefschrift) had gelezen, heb je me goede adviezen gegeven. 

Rob.. ik hoop dat ik in de toekomst nog een aantal jaren onder jouw leiding op de hepatologie 

magg werken. 

Tonyy Jones. Tony these words are for you. they are in Dutch, so you can practise. All e 

manuscriptenn die ik schreef werden door jou zeer nauwkeurig nagekeken en altijd was na 

jouww correctie het manuscript verbeterd. Ook ji j had altijd tijd om dingen uit te leggen. Jij was 

zonderr meer een belangrijke schakel in het tot stand komen van dit proefschrift. 

Michell  Cooreman. Michel, tijdens mijn co-schappen heb ik je opgebeld om te vragen of je 

nogg iemand kon gebruiken voor Hepatitis onderzoek, gelukkig was dat zo. Onder jouw 

leidingg deed ik een eerste poging tot onderzoek binnen de wereld van de virale hepatitis. 

Inn de laatste jaren van mijn onderzoek zat je in de USA. Ik hoop daarom ook dat wc in de 

toekomstt kunnen samenwerken, want in de korte tijd dat jij mij begeleide heb ik veel geleerd. 

Paulienn Wertheim en Jan Weel, julli e hebben altijd de ruimte gegeven op de afdeling 

klinischee virologie van het AMC' om extra onderzoek te verrichten. Jullie waren altijd paraat 

omm mij advies te geven. Zonder julli e en hele afdeling klinische virologie was dit proefschrift 

nooitt tot stand gekomen. Met julli e wil ik dan ook de afdeling virologie bedanken. 

Professorr F. ten Catc. jouw "early morning sessie's" voor het scoren van biopten zijn 

inmiddelss beroemd in het AMC. Je was voor het ongebruikelijk vroege tijdstip altijd zeer 

welwillendd in het scoren en uitleggen van biopten. 

fnn dan zijn er ook nog mijn mede onderzoekers: Christine Weegink, David van Wcsterloo, 

Sjoerdd Kuiken, David Hirsch en natuurlijk Monique van Leerdam. Door julli e was het altijd 

goedd toeven op het AMC. 

Achterr de schermen waren er nog tal van mensen die meegeholpen hebben. De medewerkers 

vann F5NO die altijd zeer behulpzaam waren bij de talrijke leverbiopten, de dames van de poli, 

Martinee en Ruth die altijd rustig bleven onder de druk van de poli's, en natuurlijk alle andere 

medewerkerss van de afdeling Maag darm en leverziekten van het AMC. Dank. Ook de 

medewerkerss van de bloed bank in Amsterdam wil ik bedanken voor hun steun. 
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Natuurlijkk wil ik ook mijn paranimfen bedanken: Serge Dijkgraaf en Jan Buiteman. Niet 

alleenn voor het "paranimfen" maar ook voor de steun en het geduld om vaak tot diep in de 

nachtt naar hepatitis verhalen te luisteren. 

Zonderr thuisfront is het ondanks goede hulp in het AMC moeilijk onderzoek doen. Mijn zus 

Ingee en mijn schoonbroer Medard stonden altijd zonder vragen voor mij klaar. Zij hielpen mij 

vaakk (verbouwing), zodat ik meer tijd had voor mijn onderzoek. Zus en schoonbroer, julli e 

zijnn en waren zeer belangrijk voor mij. Diegene die er altijd was en mij onvoorwaardelijke 

steundee was Paula. Paula, ji j zorgde er altijd voor dat ik een warm welkom had als ik thuis 

kwam.. Je gaf zeer vaak wijze raad en je stond altijd klaar. Paula zonder jou had ik het nooit 

gered. . 

Alss laatste wil ik mijn ouders bedanken. In het begin van mijn studie vonden julli e het mooi 

omm te zien dat ik een studie gevonden had waarvoor ik een bock opensloeg. Jullie hebben mij 

tijdenss de studie altijd gesteund en geholpen. Aan het einde van mijn studie, toen ik opeens 

eenn boekje moest schrijven hebben julli e mij gesteund, ook in de zeer moeilijke periode die 

julli ee doorgemaakt hebben. Ik ben dan ook trots dat ik julli e mijn ouders mag noemen. Ik 

denkk met recht dat julli e de dapperste mensen zijn op deze aarde. En zoals ik al een keer 

gezegdd heb: julli e zijn er beide bij. 

Roel l 
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