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Dankwoord 

Paulo, zonder jou was het leven een stuk minder leuk. Samen kunnen wij de wereld (en twee 

promoties) aan. Bedankt! 

Hilde, je was en bent een erg goede begeleidster. Uiteindelijk bleken we best veel gemeen te 

hebben, al zag het er in het begin niet zo uit. Om te beginnen de liefde voor chocola, maar ook 

wandelen (jawel!), alles wat groeit en bloeit, en zelfs af en toe een ceedeetje. Ik heb in vijf 

jaar tijd een gezonde hekel aan jouw potloodje gekregen, maar ben je erg dankbaar voor het 

resultaat. De geneN en de EiwiteN blijven lastig, maar ik zal het vast ooit leren Ik ben erg 

blij dat onze samenwerking met dit boekje niet tot een einde komt. Loek, jij was bereid vanuit 

Bilthoven een interessante driehoeksverhouding met Lelystad en Amsterdam aan te gaan. Ik 

was iedere keer verbaasd wat een geweldig geheugen je hebt. Daardoor was je in staat om op 

afstand de rode draad scherp in de gaten te houden. Dankzij jouw inbreng is het niveau van 

het boekje een stuk hoger geworden. Bedankt. Professor Jaap Dankert, jij kreeg een aio op 

afstand die met varkens werkte, in plaats van met patiënten. Door de afstand was ons contact 

minder frequent, maar jouw enthousiasme werd er niet minder om, bedankt! 

Mijn paranimfen, Herma en Hélène, ben ik ook veel dank verschuldigd. Herma, jij hebt niet 

alleen heel veel pipeteerwerk voor dit boekje gedaan. Je was ook, en misschien wel vooral, 

steun en toeverlaat, praatpaal, een schouder om op uit te huilen, jij voorzag mijn tuin van 

groen, en mijn bureau van bloemen. Bedankt, je bent een fantastische collega en paranimf! 

Hélène, voor mijn gevoel zijn we samen gepromoveerd. We hebben eerst de studie en 

vervolgens de aio-frustraties en -hoogtepunten samen gedaan, en dat was fijn. Daarnaast 

hebben we samen gekookt, gesport en gesauna'd. Ook al zit je nu wat verder weg, die goede 

gewoontes houden we erin. 

I would like to thank Andrea, Iain, and Dean from the University of Sunderland for their work 

on the signal peptidase. Andrea, your enthousiasm was really encouraging. Good luck in the 

States. 

Ik wil ook mijn kamergenoten bedanken. Henk, zonder jou had dit boekje er niet zo mooi 

uitgezien, je korte cursus lay-out was onmisbaar voor het werken met Word. Bouke, we zijn 



best een beetje anders, maar samen aio-en is echt leuker dan alleen! Aart, met jou filosoferen 

over het leven, de wereld, de mensen (wij roddelen niet!) en het werk was heerlijk. Bedankt! 

Robin, jij was er wat korter dan de anderen, maar ,n die korte tijd heb je twee artikelen weten 

af te maken, en heb je me ook nog vaak van mijn computerproblemen bevrijd. Daar ben ik je 

ontzettend dankbaar voor. 

Behalve kamergenoten had ik natuurlijk ook collega's, een hele vleugel vol. De koffiekamer 
van 26 staat voor gezelligheid. Ik kon (en kan) er altijd mijn verhalen, frustraties en successen 
kwijt. Bedankt allemaal! De bacteriologen van het eerste uur, maar ook de virologen en 
visexperts! 

Ik wil ook mijn carpoolers uit de eerste 2 jaar noemen. Ik heb jullie geloof ik wel laten 
schrikken met mijn geratel op de vroege morgen, maar het is allemaal goed gekomen. 
Bedankt, Dik, Jaap, Riks, en Ellard! 

De dierverzorgers ben ik ook dank verschuldigd, jullie kennis en inzicht m de zieleroerselen 

van "mijn" biggen waren onmisbaar voor een groot deel van dit boekje. Bedankt Johan, 

Arnold en Gerwin. Ad, bij onze kennismaking, gaf je me een varkensoor. Inm.ddels laat ik 

me hopelijk geen oor meer aannaaien. Bedankt voor je snijwerk en lessen in de anatomie! 

Norbert, tijdens de dierproeven was je Herr Doktor, jij nam de beslissingen, en daar ben ik je 

dankbaar voor. In een veel later stadium heb je me veel kunnen leren over de Pathogenese van 

S. suis. Dat heeft zowel de inleiding als de discussie verbeterd. Bedankt! 

Alex, jou wil ik bedanken voor de prachtige voorkant. We vonden het allebei heel spannend 

om zonder dat we elkaar gesproken hadden met elkaar in zee te gaan. Ik ben vreselijk blij dat 

ik het gedurfd heb, want het resultaat is prachtig. 

Dan zijn er nog een heleboel andere mensen die ook betrokken waren bij mij of mijn werk 

Bart, Hélène, Annet, en Paulo, het was leuk om te pionieren voor de aio's van het instituut 

Flor, bedankt voor de avonden vol films, bier en gezelligheid. Janneke en Daan bedankt voor 

de girls stuffen de vriendschap. Gert, 1 kloontje maakt geen mollie bollie, dit boekje wel? 

Mirjam, al vanaf de tweede klas VWO vriendinnetjes , bedankt. Chantai en Yann, bedankt 

voor de gezelligheid op het IBB en vooral daarna. Ook wil ik de "koude kant" bedanken-

Marko, Ariane, Ed, Ruth, Marrie, Siem (en op afstand Eelco en Grace), jullie kant bleek heel 



warm en gezellig! Nan, Toon, Karen, Hylke, Jurre, Arno en Henk, bedankt voor jullie 

belangstelling en gezelligheid. Marcel en Muriël, Ierland blijft een droomvakantie, daar 

moeten we nog maar veel whiskey op drinken! 

Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken. Paps en mams bedankt voor jullie steun en vertrouwen 

in mij. En Ernst, het is erg leuk om een grote broer te hebben! 

/^tW 




