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Hett laatse deel van het boek is bereikt. Ik draag dit boek op aan Karin Kortlang. Zij is diegene 
diee dit onderzoek in 1997 begonnen is, en blijkend uit haar vele aantekeningen, met veel 
enthousiasme.. Echter, door een noodlottig ongeval in mei 1997 kwam er een abrupt einde aan 
haarr onderzoekstijd. Enkele maanden later werd mij gevraagd dit onderzoek voort te zetten. 
Ditt was een moeilijk besluit. De afgelopen jaren heb ik veel aan haar gedacht. Het onderzoek 
iss nu af en ter nagedachtenis aan Karin, draag ik dit boek aan haar op. 

Ikk zeg uit de grond van mijn hart dat dit proefschrift er niet was geweest zonder de steun van 
diegenee die ik nu ga noemen. 

Allereerstt wil ik mijn co-promotor, prof. dr. T. van der Poll bedanken. Beste Tom, T., jouw 
bijzonderee gave mij en mijn artikelen te corrigeren is van grote waarde geweest bij de tot 
standkomingg en de afronding van de manuscripten opgenomen in dit boek. Onze dates in de 
"kroeg",, met als doel een update te geven van de muizen proeven, waren een waar genoegen. 
Dezee en de vele electronische contacten zal ik zeker missen in de toekomst. Jouw historische 
opmerkingg "je moet denken in artikelen" en jouw enthousiasme ten aanzien van de 
wetenschap,, leiden tot een enorme productiviteit. Wat een eer valt mij ten deel dat ji j als 
professorr op 9 mei mijn promotie zal bijwonen. 

Prof.. dr. P. Speelman, mijn hooggeschatte promotor. Met name als opleider ben je (of toch 
u?)) in staat geweest mij de ruimte te geven dit onderzoek deels naast de opleiding tot internist 
tee kunnen voltooien. Jouw rust, nuchterheid, en gepaste distantie zijn voor mij een voorbeeld. 

Dee leden van de promotiecommissie: prof. dr. H. Büller, prof. dr. J. T. van Dissel, dr. P. W. 
M.. Hermans, prof dr. M. M. Levi, prof. dr. M. H. J. van Oers en prof. dr. P. P. Tak, mij is u 
dankk verschuldigd voor het kritisch lezen van het manuscript en voor het zitting nemen in de 
promotiecommissie. . 

Dee patiënten van de CAP studie wil ik bedanken voor hun bereidheid een broncho-alveolair 
lavagee voor de wetenschap te ondergaan. Deze lavages werden uitgevoerd door de longartsen 
Paull  Bresser en Jaring van der Zee. Heren, de vier patiënten die julli e hebben gelaveerd 
hebbenn toch maar mooi geleid tot twee hoofdstukken van dit boekwerk. Germie van den 
Dobbelsteen;; de samenwerking met het RIVM was een goede. Dank voor het brengen van de 
velee buisjes pneumolysine en verwante mutanten en het becommentariëren van het 
manuscript. . 

Sandrine,, de mooie pathologie plaatjes mogen met recht kunst genoemd worden. Het is 
bijzonderr wanneer je zoveel liefde voor je vak aan de dag kunt leggen als jij . 

Dee afdeling microbiologie en bacteriologie dank ik voor het gieten van de ontelbare bloed-
agarr platen en het aanleveren van de diverse kweek media. 

Dee analisten, Mieke, Nita, Anita, Angelique, Jennie, Inge, Hella en Esther voor de hulp bij 
hett uitplaten, de ELISA's, de western blots, het FACSen en het PCRen. De rust zal nu wel 
weerr wederkeren op het lab door mijn afwezigheid. Tevens wil ik Nike van de afdeling 
pathologiee bedanken voor de immunohistochemische kleuringen. 
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Bijzonderr grote dank ben ik verschuldigd aan Adri Maas, Joost Daalhuijsen en Ingvild Kop. 
Dee helden in de wereld van de muizen. Mijn angst voor de kleine snelle wezentjes is 
weliswaarr enigszins verminderd, maar zonder julli e steun waren de experimenten werkelijk 
nooitt ten uitvoer gebracht. 

Mij nn (ex-) collega aio's: Bibi, jouw onrust op de aio-kamer maakte mij juist rustig. Ik kijk 
mett genoegen terug naar onze nachtelijke zwemuurtjes in Amstelveen en de bijbehorende 
versee soepjes die ji j eigenhandig maakte. Jaklien (muizeoefeningen), Bernt (de HELD onder 
dee aio's), Gijs (zovaak mogelijk borrelen), Peppie (Ter Brugge, afwerkkamer in San Diego), 
Fannyy (uitzonderlijke laboratorium kennis en altijd bereid te helpen), Dariusz (groot hart in 
combinatiee met grootse verhalen), Nicole (unieke mate van eigenzinnigheid), Tessa, Louisa 
enn Pieter (wie leerde jou ook alweer Acda en de Munnick kennen?), allen bewoners geweest 
vann de AIO-kamer. Jullie voortdurende bereidheid mij te helpen bij, met name voor mij, 
onoverkomelijkee problemen weerspiegelt de bijzondere band die wij gedurende de afgelopen 
jarenn hebben gehad. Mare (hypotheekadviezen, ongevraagde secret royal information, gay 
scene),, Sylvia (stoom afblazen), David (levensinstellingen en zie het wordt beter!), Judith 
(lotgenoott in het niet gemakkelijke AGIKO-schap), Bas (equally contributer to my thesis? Ik 
dachtt het niet.), Roos, Nico (motormuis), Katrien, Koen, allen pupillen van Tom. Ook Alex, 
verdientt vernoeming; jammer dat het complement artikel, waar ji j op de valreep nog 
experimentenn voor hebt uitgevoerd, net niet in het proefschrift kon worden opgenomen. En 
dann Piet, onze eigen IT-er. Ik weet dat ik mijn ongeduld menigmaal op jou kwam botvieren. 
Maarr computers, en met name laptops, zijn ook zo ontzettend irritant! Op wie kon ik dat 
anderss projecteren dan op jou? Mijn welgemeende excuses daarvoor. 

Mij nn oudste jeugdvrienden, Marloes, Tamara, José en Willeke. Lieve Lou, Boston, jouw 
levenslust,, Queensdays in Amsterdam, de SMS contacten, de live muziek, Terschelling en het 
feitt dat ji j getoont hebt dat inderdaad diepe dalen door hoge toppen gevolgd worden, maken 
hett leven de moeite waard. Tam, Jo en Willie, de avonden aan tafel zijn vaak een verademing 
enn houden in stand wat wij al 30 jaar samen delen; lief en leed. Ik prijs mij erg gelukkig zulke 
vriendenn te hebben en te behouden. 

Maxinee Patel, dear zebra woman. Our daily emails are like an ultimate diary. The sharing 
off  our inner thoughts, sadness but also the jokes and joy are of very great value to me. The 
bookk weekends we spent in London, Amsterdam, Leiden en Rotterdam were really exhausting 
butt absolutely worthwhile. By the way, I did check the weather at the edge of London today, 
andd it was good. I hope that our friendship will last forever. 

Mariaa Riga, lieve Maria, het leven gaat niet altijd over rozen. Dat weet ji j als geen ander. 
Dee onaflaatbare steun die ji j voor mij bent, is werkelijk uniek. Ja, ik weet dat je net aan mij 
dacht.. Wanneer niet eigenlijk? 

Ericc Dubois, lieve Eric, bootje varen, portjes drinken en op maandagavond vieren dat het 
weekendd is, zijn de dingen die het leven een feest laten zijn. 

Yolandee Appelman, lieve Jopie, zeker zal de zon eens weer gaan schijnen. De snelle 
happenn met jou, jouw opbeurende woorden en inzichten zijn mij veel waard. 

Henkk en Mary, het huishouden waar ik mij ten allen tijde kan terugtrekken. De rust en tijd 
doorbrengenn met julli e drie fantastische kinderen waren zo noodzakelijk voor mij om de 
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gewonee zaken des levens te blijven waarderen. Endry, Marlinde en Thymo, vanaf nu is er 
weerr alle tijd om samen "Oppassen" en "Ernstige Delicten" te kijken, zonder dat mijn 
boeken/artikelenn of laptop mij zullen afleiden, dat beloof ik. 

Agnes,, wat is vriendschap waard? Zonder jou was het boek niet geworden wat het nu is. 
Datt is iets wat ik zeker weet. Daarnaast hebben onze diverse sportactiviteiten, fietsacties, 
culturelee afleidingen, talrijke lunches en portjes mij de afgelopen periode helpen doorstaan. 
Enn op het moment dat ik mijn hoofd liet hangen, en bijna zeker wist dat ik geen lokatie voor 
hett feest zou vinden, kwamen ji j en Sonja met het idee Kaap Kot te proberen. En anders was 
err altijd nog een huis op de Dam dat leeg stond. Nee, een feest zou er komen. Kaap Kot was 
eenn schot in de roos en op 10 mei zullen we dan eindelijk samen dansen. Oprechte dank voor 
alles! ! 

Petra,, P., mijn paranimf, het is een ware eer dat ji j als paranimf deze dag naast mij zult 
staan.. Petra en Anita: het onafscheidelijke duo zelfs tot in de Lutherse kerk. Het begon 
allemaall  met het delen van de computer in de fameuze AIO-kamer; twee jaar lang werken op 
dezelfdee stoel. Vervolgens de reis naar Bethesda en New York: NO he is not a professor!! 
Pastaa di mama broodjes, Herman Brood nights, PierreF, Italiaanse les, Duende, Maarten, 
Gary'ss muffins, onze ontelbare acts; ik hoop dat wij samen nog heel veel zullen lachen. 

Lizet,, mijn paranimf. Een bijzondere vriendschap is het die ons bindt. Dat ji j mij terzijde 
zultt staan op de grote dag, was vanaf het begin duidelijk voor mij, maar niet minder bijzonder. 
Dee enorme steun die ji j voor mij bent, door jouw overzicht en o zo simpele maar extreem 
waardevollee adviezen (therpeutisch hardlopen, slapen, blokje om) zijn van grote waarde. 

Papaa en mama, julli e stilzwijgende aanmoediging en trots is van groot belang geweest; 
bescheidenheidd siert de mens nog altijd. Jullie hebben mij gemaakt zoals ik ben. En daar ben 
ikk julli e eeuwig dankbaar voor. 
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