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ee bevalling is achter de rug: mijn proefschrift is geboren! Geen lastige woorden of 

afkortingenn meer, maar gewoon iedereen bedanken die voor mij en de 

totstandkomingg van dit boekje belangrijk waren. Mocht tijdens het kritisch lezen van 

onderstaandee jouw naam niet tevoorschijn komen, niet getreurd, JIJ was ook belangrijk! 

Allereerstt wil ik mijn co-promotor Tom van der Poll bedanken. Tom, je bent de grote stimulator 

geweestt binnen dit project. Toen de resultaten van het gen-therapie project teleurstellend waren, 

hebb jij op een sublieme wijze mijn project omgezet in een interessant en succesvol nieuw project 

mett als resultaat dit proefschrift. Ik heb hier grote bewondering voor, maar ook voor je eindeloze 

literatuurkennis,, je schrijfkwaliteiten, je gedrevenheid en je enthousiasme. Het was voor mij heel 

belangrijkk dat je me altijd de vrijheid hebt gegeven om dit onderzoek op mijn eigen manier uit te 

voeren.. Ik heb heel fijn met je samengewerkt en me gelukkig geprezen dat je niet echt een baas in 

dee letterlijke zin van het woord was. Mij n promotor, Sander ven Deventer, dank voor het geven 

vann de mogelijkheid mijn onderzoek op jouw afdeling te doen en je stimulerende aanwezigheid 

opp de achtergrond. Sandrine, dank je voor al je steun, suggesties en hulp bij het schrijven en 

bedenkenn van experimenten. Ik kwam altijd graag even je kamer binnenvallen voor een gezellig 

gesprek.. Jouw enthousiasme heeft zeker aanstekelijk gewerkt. Maikel, omdat je vindt dat het 

dankwoordd moet worden afgeschaft, wil ik jou toch even speciaal bedanken. Je hebt me niet 

alleenn aan deze baan geholpen maar ook actief meegedacht over alle na-promotionele activiteiten 

mett als hoogtepunt het orang-oetan-BOM-moeder-voorstel. Ik heb veel lol beleefd aan je rare 

dans-- en gedachtesprongen. Annelies en Nicole, dank voor julli e inwijding in het tuberculose 

onderzoekk en de gezelligheid tijdens alle experimenten. 

Bijj  het onderzoek wat we op onze afdeling doen, spelen alle biotechnologen (Joost, Ingvild, Adri, 

Paulien,, André en Esther) en proefdieren een heel belangrijke rol. Zonder julli e zou ik dit 

onderzoekk zeker niet kunnen hebben doen. Jullie weten als geen ander dat ik als groot 

dierenliefhebberr vaak moeite had met het gebruik van proefdieren. Gelukkig stond Joost altijd 

aann mijn zij. Samen hebben we, van top tot teen ingepakt, benauwende mondmaskers voor en 

mett zwetende bovenlippen, vele uurtjes in de flowkast op het GDIA zitten werken, waarna we 

walmendd van de alcohol het lab verlieten. Joost, ik heb het heel erg gewaardeerd dat je altijd 

rekeningg hield met mijn ongerustheid over alles wat de muizen aanging en dat je me vaak hebt 

ontzienn op voor mij kritische punten. 

Tessaa en Margriet: twee wereldmeiden. Bedankt voor julli e gewillig oor, gezelligheid en hulp. 

Julliee zijn meer dan alleen collega's van me geworden en ik hoop dat we nog regelmatig contact 

zullenn houden. Henri V, ik vergeet nooit de dag waarop we samen begonnen aan onze 

promotieklus.. Vooral de eerste maanden hebben we het (ons) niet altijd makkelijk (gemaakt) 

gehad,, maar de vele gesprekjes destijds maakten het een stuk gezelliger. Bas, je hebt vaak voor de 
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nodigee afleiding gezorgd met je uitdagende screensavers en discussies en je hebt me vele harten 

onderr de riem gestoken. Judith, Petra, en Anita bedankt voor julli e interesse en gezelligheid op 

feestjess en congressen. Gelukkig ben ik niet de enige die van dansen houdt. Bernt, door je 

enormee gevoel voor humor en nuttige computeradviezen heb ik me vaak gelukkig geprezen met 

jouu als buurman op de AIO-kamer. Sylvia, thanks for being such nice company during the nighdy 

hourss of our volunteerstudy. Verder kan ik het niet laten om het Brabants labfront, bestaande uit 

Sander,, Henri B, en Wouter, te bedanken voor het thuisgevoel dat zij me hebben gegeven. 

Voorall  Sander heeft me vaak uit de brand geholpen bij al mijn computerproblemen. Saskia, je 

bentt tot mijn groot genoegen vaak een lopende encyclopedie en woordenboek voor me geweest, 

alhoewell  Gijs er ook wat van kan. Nico, bedankt voor de lol die ik om en met jou kan hebben. 

Cathrien,, dank je voor je hulp en gezelligheid. Piet, je deelt niet alleen mijn enorme liefde voor 

dierenn en de natuur, maar je hebt ook dikwijl s rust in de tent gebracht tijdens stressvolle 

momentenn met mijn computer. Ook wil ik Mirjam bedanken voor het goede werk dat ze heeft 

gedaann tijdens haar stage. Gwenda, ook al ben je allang weer terug naar België ik kijk nog altijd 

graagg terug naar de leuke tijd die we samen hebben gehad. Verder wil ik Angelique bedanken 

voorr de onbaatzuchtige hulp die ze me heeft geboden vooral tijdens de late uurtjes van de 

vrijwiligersstudie.. Jennie, jij ook bedankt voor je FACS-instel-hulp en je gezelligheid in Chicago. 

Monique,, Esther, Hella, Inge, Linda en Mieke bedankt voor het brengen van de nodige laborde. 

Belia,, Jeroen, en Bibi dank voor julli e geruststellingen als ik weer eens iets dacht te hebben. 

Carina,, bedankt voor de gezellige lunchen. Beste Willeke, Jan, James, Koen, Sjoukje, Maaike, 

Patricia's,, Tom, Arnold, Roos, Dirkje, Lois, Anje, Alex, David, René, Pascale, Fanny en Dariusz, 

bedanktt voor julli e gezelligheid. Verder wil ik Nike Claessen en Inge Hoedemaker bedanken voor 

dee hulp die ze me hebben geboden bij de histologische kleuringen. Ook Sjoukje, Nel en Arend-

Jann van het Koninklijke Instituut voor de Tropenziekten, bedankt voor alle medewerking en hulp 

diee julli e mij hebben gegeven om mijn materiaal veilig bij julli e te verwerken. 

Vriendinnenn buiten het werk, Evi dankjewel voor je enorme betrokkenheid, interesse in mij en 

mijnn werk en voor de vele goede, gezellige, en opbeurende gesprekken die ik met je heb gehad. 

Onzee ellenlange telefoonconversaties hebben voor de nodige afleiding (en telefoonrekeningen) 

gezorgdd in drukke tijden. Carla, van buurvrouw tot vriendin, bedankt voor de broodnodige 

afwisselingg die je me hebt gegeven in tijden van dagenlange computerzits met gezelligheid, 

wandelingetjes,, zwempartijtjes, en lekkernijen. Marianne, je hebt me lang geleden ingewijd in het 

uitgaanswereldjee in Eindhoven en er later voor gezorgd dat ik me ook in Amsterdam een beetje 

benn gaan thuisvoelen. Ik hoop dat we nog menigmaal een dansje maken en thee drinken. Ankie, 

leukk dat ik na onze gezamenlijke stage in het UMC waar we veel schik hebben gehad nog steeds 

contactt met je heb. Hopelijk worden we in de toekomst weer collega's. 

Add en Elly dank je wel voor julli e interesse, meelevendheid en verwennerijen in het weekend. Ik 

hebb geboft met jullie. Pap en mam, wat julli e voor mij hebben gedaan is onbeschrijflijk. Bedankt 

203 3 



DANKWOORD D 

voorr julli e eindeloze vertrouwen, steun, aandacht, onvoorwaardelijke liefde en 

schoonmaakbeurten.. Lieve Esther, je bent een zus uit duizenden. Tenslotte, Roald, jij weet 

hoeveell  moeite en energie het maken van dit proefschrift me heeft gekost. Je hebt me enorm 

ontzienn de laatste maanden. Zonder jouw steun, ruimte en liefde vraag ik me af of het ooit wel 

geluktt was. Een hele dikke zoen! 

JakCien JakCien 
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