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Naschrift t 

Enn toen was mijn boekje klaar, het enige wat nog ontbreekt is het 
naschrift.. Ik moet zeggen dat ik in eerst instantie twijfelde of ik er wel 
eenn naschrift in zou zetten, maar eigenlijk is een proefschrift niet echt 
compleett zonder een persoonlijk woord van de promovendus. Bovendien 
zouu het voor veel ontvangers van het boekje bijzonder teleurstellend zijn 
alss het zou ontbreken. Het is tenslotte het meest gelezen hoofdstuk van 
eenn proefschrift. 

Tijdenss het afronden van een proefschrift ga je automatisch een beetje 
nadenkenn over hoe het toch allemaal zover heeft kunnen komen. In mijn 
gevall is het ongeveer als volgt gegaan: 

Naa mijn studie aan de Landbouw Universiteit in Wageningen ben ik in 
19955 als analist begonnen bij de afdeling humane retrovirologie. Ik kwam 
tee werken onder de leiding van Marcel Beid, die me de fijne kneepjes 
bijbrachtt van het doen van onderzoek. Samen met Sol waren we een 
beetjee buitenbeentjes op de afdeling, omdat we de enige hepatitis-ologen 
warenn binnen een groep van HIV-deskundigen. Marcel, ik vond het erg 
prettigg om op je relaxte manier met het vak bezig te zijn, waarbij aan de 
enee kant hard en serieus gewerkt werd, maar waar ook regelmatig tijd 
wass voor ontspanning, natuurlijk met name op de vrijdagmiddag. 

Toenn Marcel gepromoveerd was, werd ik getransfereerd naar Sol Yates. 
Mett zijn tweeën hebben we uren doorgebracht op het extractielab om 
honderdenn samples van HBV patiënten te isoleren. Ook de avonturen met 
hett draaien van cesiumchloride gradiënten zullen me nog wel even bij 
blijven.. Ik ben erg blij dat je inmiddels je eigen promotie ook hebt weten 
aff te ronden. Bovendien ben je ook nog gepromoveerd tot een soort 
reserve-Brabanderr en ik vind het leuk dat we buiten het werk om ook nog 
contactt hebben. 

Beginn 2000 kreeg ik van mijn promotor Jaap Goudsmit, de kans om ook 
zelff een promotie-onderzoek te gaan doen. Jaap, ik ben je erg dankbaar 
voorr het in mij gestelde vertrouwen. Ik vond je manier van begeleiden 
ergg prettig, omdat ik veel vrijheid kreeg, maar je ons toch nauwgezet in 
dee gaten wist te houden en ons regelmatig verraste met nieuwe ideeën. 
Datt ik in deze korte tijd tot dit proefschrift ben gekomen, geeft in ieder 
gevall aan dat het een productieve samenwerking is geweest. 

Voorr het ontwikkelen en optimaliseren van de NASBA's ben ik een tijdje 
gestationeerdd geweest in Boxtel bij (toen nog) Organon Teknika. De korte 
tijdd die ik daar heb gewerkt was niet alleen erg leuk vanwege de 



ongekendd korte reistijd, maar ook dankzij de prettige begeleiding van met 
namee Bert van de Weijer, Inge Frantzen en Bob van Gemen. 

Naa de periode bij OT, werd het onderzoek voortgezet bij PrimaGen, waar 
ikk het enorm naar mijn zin heb gehad (en nu weer heb). Dit niet in de 
laatstee plaats door de komst van mijn toenmalige kamergenoten Irene en 
Eveline,, die zorgden voor extra Brabantse gezelligheid, maar ook door de 
gedeeldee smart van alle NS-ellende. Natuurlijk wil ik ook alle overige 
(ex-)) PrimaGen collega's heel erg bedanken voor alle gezelligheid en het 
gebodenn luisterende oor dat ik op sommige momenten echt nodig heb 
gehad. . 

Ookk George was wat dat luisterende oor betreft een ideale lunch-partner. 
Altijdd enthousiast, filosofisch en vo) humor. Een deel van je raadgevingen 
hebb ik uiteindelijk toch opgevolgd met soms verrassende resultaten. 

Naastt de personen die min of meer met het werk te maken hebben, zijn 
err ook nog mensen in mijn persoonlijke omgeving die ik hier graag wil 
vernoemen.. Van al diegenen ben ik natuurlijk veruit de meeste dank 
verschuldigdd aan mijn ouders. Jullie hebben me soms wel een beetje 
achterr mijn vodden moeten zitten, maar jullie hebben me altijd gesteund 
enn waar mogelijk geholpen. Jullie hebben me gemaakt tot wie ik ben en ik 
weett zeker dat ik het zonder jullie nooit zo ver geschopt zou hebben. 

Inn mijn vriendenkring zijn veel mensen die voor veel gezelligheid zorgden 
enn aan wie ik veel steun gehad heb. Ik ga jullie niet allemaal noemen, 
wantt jullie weten toch precies wat en wie ik bedoel. Alleen Bartje en Jiska 
will ik apart bedanken voor alles. Jullie hebben meer voor me betekend 
dann jullie zelf beseffen. 

Dee laatste die ik persoonlijk wil bedanken is Totie. Niet alleen voor je 
bijdragee aan het uiteindelijke proefschrift, maar gewoon omdat ik zo 
ontzettendd blij met je ben. 

Voorr iedereen: Houdoe en bedankt ole ole! 

Mrtn n 


