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DANKWOORD D 

Hett is gelukt! Mijn boekje is nu helemaal klaar. Ondanks het feit dat ik me, vooral in 

hett laatste deel van mijn project, soms erg eenzaam heb gevoeld, zou dit onderzoek 

niett gelukt zijn zonder hulp van vele anderen. Ik wil hierbij iedereen alvast heel erg 

bedankenn voor alle steun, hulp en gezelligheid! Maar er zijn toch een aantal mensen 

diee ik met even naam wil noemen. 

Allereerstt mijn promoter Jaap Dankert. Vooral in het laatste deel van mijn onderzoek 

stondd je altijd voor me klaar en hebben we veel tijd besteed om de teksten nog mooier 

enn duidelijker te maken. Bedankt voor alle goede tips en al het vertrouwen. Loek, de 

verhuizingg naar het RIVM heeft er toe geleid datje het steeds drukker kreeg waardoor 

wijj  minder contact kregen. Dat was erg jammer, want je kennis over Haemophilus 

influenzaeinfluenzae was onmisbaar voor mijn project. Hier heb ik wel van kunnen profiteren in 

dee goede besprekingen die we hebben gehad. Pieter, ji j stond altijd voor me klaar en 

jee enthousiasme heeft me er vaak doorheen gesleept. Ondanks het feit dat ji j in Leiden 

zat,, hebben we dankzij telefoon, fax en vooral e-mail toch contact kunnen houden. De 

afstandd Leiden-Bilthoven heb je vaak overbrugd voor besprekingen met Loek en mij, 

diee van ontzettend veel waarde zijn geweest. Bedankt!! 

Jaap,, tijdens je stage heb je ontzettend veel werk voor mij verzet, wat tot het vierde 

hoofdstukk in dit boekje heeft geleid. Je altijd aanwezige enthousiasme voor mijn 

projectt heeft mij enorm geholpen. Er is sindsdien veel gebeurd en daarom vind ik het 

echtt heel bijzonder dat je nu mijn paranimf kan en wil zijn!! Lilian, onze tijd samen 

opp het RIVM is kort geweest, maar als mijn kamergenootje hebben we samen toch 

veell  meegemaakt, wat tot een bijzondere vriendschap heeft geleid. Ik vind het heel 

leukk datje me mijn paranimf wil zijn!! 

All ee collega's en ex-collega's van het RIVM wil ik bedanken voor de gezellige tijd. Ik 

will  mijn mede-AIO's Ahmad, Marien, Thomas, Clementien en Melissa heel veel 

success wensen met het afronden van hun promotieonderzoeken. Jullie wil ik, samen 

mett Harry (thanks voor alle gezellige T-leut!), Betsy, Hendrik-Jan, Jaap, Lilian, Geja, 

Jenny,, Annika, Liana, Maud, Muriel en Peter Punt bedanken voor alle gezellige 
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uurtjess op het lab. Natalia, jou wil ik bedanken voor de gezelligheid die je meebracht 

tijdenss je stage. Joost, heel erg bedankt voor al je computerhulp. Wilma, bedankt voor 

allee dia's en foto's die je voor me gemaakt hebt! 

Ookk mijn collega's van de Medische Microbiologie van het eerste en het laatste uur 

will  ik bedanken voor de leuke tijd. Paul, ji j hebt me ingewijd in het Haemophilus-

onderzoekk en stond altijd klaar voor me als ik vragen had. Succes met je nieuwe baan 

opp de VU! Karin, Ankie, Rogier, Noud en Mark: bedankt dat ik het afgelopen jaar 

gebruikk mocht maken van "jullie" AlO-kamer, ik voelde me er weer thuis! Veel 

success met julli e promotieonderzoeken. Wendy, bedankt voor de vele keren dat ik van 

jee badge gebruik mocht maken om te kunnen lunchen. 

Sandraa van Wetering, Sylvia en Jamil, julli e stonden op het LUMC altijd klaar voor 

mee als ik weer eens defensins nodig had. Heel erg bedankt voor deze "onuitputtelijke" 

bron!!  Peter van Noort, bedankt voor het biotinyleren van deze defensins. Sandra en 

Sylvia:: bedankt voor de hulp met de kweek van primaire cellen en een aantal cellijnen 

diee ik heb gebruikt. Ik wil julli e en alle andere longziekte-mensen bedanken voor de 

gezelligheidd op het lab tijdens de proeven die ik bij julli e gedaan heb! 

Renéé Lutter, heel erg bedankt voor het feit dat ik het laatste deel van mijn onderzoek 

opp julli e lab heb mogen doorbrengen. Mieke, erg bedankt voor alle hulp met de 

mRNAA proeven en Arjen, erg bedankt voor alle hulp met de EMSA's (zijn dit nu echt 

dee laatste proeven??). Jullie stonden alledrie altijd voor me klaar en waren altijd 

oprechtt geïnteresseerd. Bedankt! Alle andere medewerkers van de Experimentele 

Immunologiee en Longziekten wil ik bedanken voor de gezelligheid op het lab (Koen: 

bedanktbedankt voor het lenen van je labjas!) 

Edithh Puchelle, thank you for your hospitality and for giving me the opportunity to 

performm a part of my experiments in your lab. I also want to thank Sophie de 

Bentzman,, Jean-Marie Zahm, Jacky Jacquot and all the other people from INSERM 

U3144 for all their help and the pleasant time I have had in Reims. Sophie, thank you 

againn for the beautiful SEM pictures in chapter 3! 

Jann van Marie en Henk van Veen wil ik bedanken voor de mooie SEM foto's in 

hoofdstukk 2. 
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Verderr wil ik alle vroege en late carpoolers bedanken voor het feit dat ze me steeds 

doorr de file naar het RIVM hebben gebracht. Late carpoolers Geja, Daniella en 

Simone:: bedankt voor alle gezellige meiden-praat en de verhalen (en tips!) over julli e 

eigenn promoties. Al mijn vrienden (en vage kennissen...) wil ik bedanken voor hun 

interessee in mijn onderzoek en alle gezellige, ontspannende (maar ook vaak 

vermoeiende!)) feestjes, etentjes, uitstapjes ed. Ballet-meiden: bedankt voor de 

broodnodigee ontspanning. Ik ben blij dat ik weer terug ben!! 

Pappaa en Mamma, julli e hebben me altijd gestimuleerd in mijn opleiding. Zonder 

julli ee vertrouwen was mijn promotie nooit mogelijk geweest, bedankt voor alles! Ook 

warenn jullie, net als Margreet, Nan-Dirk, Dick en Elly altijd geïnteresseerd in mijn 

onderzoek,, al was het voor mij soms lastig duidelijk maken wat ik precies deed. 

Bedanktt voor al julli e steun en interesse!! 

Tenslottee Wessel: bedankt voor al je geduld en tijd die je me gegeven hebt om mijn 

proefschriftt af te maken. Telkens als ik het niet meer zag zitten, gaf ji j me weer moed. 

Jee hebt me ook geweldig geholpen met de lay-out van mijn boekje en het ontwerpen 

vann de kaft. Zonder jou zou dat nooit gelukt zijn. Kortom: je ben fantastisch!! 

AnneWes AnneWes 
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