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II Dankwoord 

Natuurlijkk had ik het werk, beschreven in dit proefschrift, nooit tot een 
goedd einde kunnen brengen zonder de hulpp van anderen. Daarom wil ik bij 
dezee iedereen die mij hierbij op enigerlei wijze heeft geholpen, daarvoor heel 
hartelijkk danken. 

Dee meeste dank ben ik verschuldigd aan mijn co-promotor Peter van 
derr Ley, voor de enorme betrokkenheid, voor de richtinggevende leiding, en 
voorr de hulpvaardigheid bij alle facetten van mijn promotieonderzoek. Mijn 
promotorr prof. Dankert dank ik voor het meedenken met het onderzoek, het 
kritischh nakijken van verschillende hoofdstukken, en in het bijzonder dat 
ondankss de plotseling geconstateerde ziekte, alles op alles is gezet om de 
promotiee doorgang te laten vinden. 

Mijnn dierbare collega's en ex-collega's van het Laboratorium voor 
Vaccinn Research (LVR) aan het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) wil ik 
dankenn voor de prettige werksfeer en voor de goede tijd die we samen hebben 
doorgebracht.. Loek van Alphen dank ik voor het trouw en vooral snel 
nakijkenn van de manuscripten. Harry van Dijken, Betsy Kuipers, Germie van 
denn Dobbelsteen, Clementien Vermont, Liana Steeghs, Humphrey Brugghe, 
Clairee Boog, Annika Petterson, Roy Ummels, Natasja Overbeeke, Gestur 
Vidarsson,, Peter Hoogerhout, Cecile van Els en Martien Poelen ben ik zeer 
dankbaarr voor hun directe bijdrage aan het onderzoek, hetzij in de vorm van 
monoklonalen,, peptides, protocollen, bloedafname of bloedmonsters, advies 
enzovoorts,, enzovoorts. Hendrik Jan Hamstra ben ik zeer erkentelijk voor al 
hett werk dat hij verzet heeft, onze samenwerking was niet alleen heel 
vruchtbaarr (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 3), maar ook gewoon heel leuk. Mijn 
kamergenoten,, Ahmad Javadi, Thomas Luijkx, Annelies Gorter en Lilian van 
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Eijndhovenn dank ik voor hetgeen we mochten delen als AiO's onder elkaar. 
Ookk mijn studenten Vincent van den Boom en Sabine Metzelaar wil ik hartelijk 
dankenn voor hun inzet en bijdrage aan het onderzoek. 

Naastt het werk bij LVR heb ik ook de kans gehad om samen te werken 
mett onderzoekers van andere afdelingen binnen het RIVM/NVI . Ik dank Paul 
Roholll  en Siska Gielis van het Laboratorium voor Toxicologie en Gideon 
Kersten,, Carmen Arigita en Janny Westdijk van het Laboratorium voor Proces 
enn Product Ontwikkeling, voor de hulpvaardigheid en de fijne samenwerking. 
Dankk aan Henk Gielen, Wim Vos, Ruud van Kinderen, Christine Soputan, Ron 
Vlugg en Harm Urk, de dierverzorgers van het Centraal Dier Laboratorium, 
voorr alle hulp bij de immunisatie experimenten. 

Ikk heb een belangrijk deel van mijn onderzoek mogen doen bij de 
afdelingg Moleculaire Microbiologie van de Universiteit Utrecht. Ik dank Jan 
Tommassenn voor de kans en gelegenheid die ik kreeg om de hervouwing van 
Opa-eiwittenn nader te bestuderen. Peter van Ulsen wil ik danken voor zijn 
enthousiastee hulp daarbij. Mijn bijzondere waardering gaat uit naar Martine 
Boss op wie ik altijd een beroep kon doen en van wiens kennis en expertise ik 
dankbaarr gebruik heb gemaakt. Dank voor het kritisch meedenken en lezen 
vann mijn manuscripten en natuurlijk voor alle praktische hulp. 

Dankzijj  Wim Jiskoot heb ik bij de afdeling Farmacie van de 
Universiteitt Utrecht een aantal belangrijke proeven kunnen doen. Dank voor 
allee hulp daarbij, alsook voor het nauwkeurig doornemen van mijn 
manuscripten. . 

Verderr is mij de mogelijkheid geboden om samen te werken met 
onderzoekerss van de afdeling Kristal- en Structuurchemie van de Universiteit 
Utrecht.. Daarvoor wil ik danken Piet Gros, Lucy Vandeputte-Rutten en Clasien 
Oomen. . 

Inn de laatste fase, als dan alles geschreven is, moet het nog gedrukt 
worden.. Johan Schoonderwoerd wil ik hartelijk danken voor de totstand-
komingg van de gedrukte versie van mijn proefschrift 

Tott slot, dank ik mijn ouders aan wie ik zoveel te danken heb voor de 
gedegenn opvoeding, zonder welke ik geenszins in staat zou zijn geweest ooit 
eenn proefschrift te schrijven. Marlies, dank voor alle steun die ik van tijd tot 
tijdd zo nodig had. 

190 0 


