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DANKWOORD D 



y Y uu ik werk aan de laatste bladzijden van dit proefschrift, schiet het herhaaldelijk door 

mee heen dat er in de laatste jaren meerdere momenten waren dat ik dacht dat het er nooit van 

zouu komen. Eén ding ben ik wijzer geworden: wetenschap zonder tegenslagen bestaat niet en 

promoverenn betekent vooral dóórzetten. Ja, en uiteindelijk lukt het dan toch, kan ik u 

verzekeren,, dit proefschrift is per slot van rekening het bewijs. Voorwaarde is wel dat men er 

niett alleen voor staat. Gelukkig heb ik mensen om mij heen gehad die mij op allerlei manieren 

hebbenn gesteund, en bij een aantal van hen wil ik graag even stilstaan. 

Allereerstt wil ik mijn promotor, Prof Dr. H.M. Jansen, danken voor het feit dat hij mij 

inn de gelegenheid heeft gesteld dit promotieonderzoek uit te voeren, en tevens voor zijn steun 

enn belangstelling gedurende het gehele onderzoek. 

Mij nn co-promotor, Dr. A.H.J. Kolk, ben ik zeer veel dank verschuldigd. Beste Arend, ruim 4 

jaarr hebben wij zeer intensief samengewerkt. Het was een mooie, en voor mij zeer leerzame 

tijd.. En niet alleen in technische zin. Als ik na een dag hard werken in het lab gefrustreerd liet 

wetenn dat het (zoveelste) experiment 

misluktt was, wist ji j er toch altijd weer iets 

positiefss uit te halen en vaak kwam je direct 

weerr met nieuwe ideeën. Voor mij ben jij 

eenn top wetenschapper. Dank voor de zeer 

prettigee samenwerking! 

Sjoukjee Kuijper wil ik met name 

dankenn voor haar bereidheid om mij (en 

anderen)) elke keer weer met veel geduld de 

beginselenn van de verschillende 

laboratoriumm technieken bij te brengen. 

Sjoukje,, je doet dat met veel toewijding, 

precisie,, veel geduld en enthousiasme. 

Altij dd ben je bereid om collega's te helpen, 

heell  vaak laat je daarvoor je eigen werk 

liggen.. En dat bewonder ik in jou, dat mag 

well  eens gezegd worden. Ik heb een hele leuke tijd gehad met julli e op het lab, ik zal het 

zekerr missen! 

Hett hoofd van de afdeling BR (Biomedical Research) van het Koninklijk Instituut van 

dee Tropen wil ik bedanken voor de geboden gastvrijheid. 

All ee medewerkers van de afdeling wil ik danken voor de gezellige, fijne tijd en 

-oce,, couup ~roa ber A SIGNIFICANT 
F-- VALUE OUT oF ALL THka-f 
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Samira,, de 'digestive cookies' hebben geholpen! 

Dr.. T.A. Eggelte, beste Teunis, dank voor je zeer nuttige literatuur zoektochten! 

Prof.. dr. Rankin, beste Elaine, veel dank voor het herhaaldelijk corrigeren van mijn 

'plattee Engels'... 

All ee artsen die klinische monsters verzamelden, met name Dr. Henk van Deutekom 

(GG&GDD Amsterdam) ben ik hiervoor zeer erkentelijk. 

II  would like to thank Lan N. Nguyen from the Pham Ngoc Thach Tuberculosis and 

Lungg Diseases Center, Ho Chi Minh City, Vietnam, for her efforts to collect patient samples 

andd providing patient data. 

Mijnn paranymfen Judith Willemsen en Watske Smit wil ik danken voor hun 

inspanningenn en steun rondom de promotie. 

Mij nn nieuwe collega's van de afdeling Nucleaire Geneeskunde in het AMC wil ik 

bedankenn voor hun getoonde begrip rondom de 'eindsprint'. 

Prof.. dr. J. Dankert, Prof. dr. W.R. Faber, Prof. dr. P.A. Kager, Prof. dr. T.H.M. 

Ottenhofff  en Prof. dr. P. Speelman dank ik voor hun bereidwilligheid plaats te nemen in de 

beoordelingscommissiee van dit proefschrift. 

Mijnn ouders, lieve Mi en Ti, julli e hebben mij gestimuleerd om te gaan studeren. Na 

mijnn besluit om arts te worden hebben julli e mij gedurende mijn hele opleiding op alle 

mogelijkee manieren gesteund en altijd veel belangstelling getoond in wat ik deed. Dat alles 

ligtt aan de basis van dit boekje. Daar ben ik julli e zeer dankbaar voor. 

Familiee en vrienden wil ik danken voor hun getoonde belangstelling en hun begrip 

voorr het feit dat we elkaar zo weinig hebben kunnen zien door de drukte in de afgelopen tijd. 

Mijnn schoonmoeder, Jenny, wil ik bedanken voor het feit dat ze altijd voor ons klaar 

staatt als we thuis hulp nodig hebben. 

Alberto,, het lijk t alweer zo lang geleden dat wij elkaar voor het eerst tegenkwamen in 

hett AMC. Vanaf dat eerste moment heb je me onvoorwaardelijk gesteund in mijn werk en 

opleiding.. Ondanks je eigen drukke baan, en ondanks het feit dat we ouders zijn geworden 

vann een prachtig wondertje, heb je me gestimuleerd om mijn promotieonderzoek af te maken 

enn een specialisten opleiding te beginnen. Het was niet altijd even makkelijk, maar door jouw 

grenzenlozee geloof in mij ligt dit boekje nu hier op tafel. 

Enn dan mijn allerliefste prinsesje, Eefje, je vond het wel interessant om af en toe op 

schoott voor het scherm te zitten als mamma aan het werk was, al moest mamma wel oppassen 

wantt het knopje 'delete' vond je wel erg interessant. Mamma heeft vanaf nu weer tijd voor 

heell  veel "tusjes"... 
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