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Dankwoord d 

Veell  mensen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit boekje. Allen, veel dank! 

Allereerstt prof. dr. T. van der Poll. promotor van dit onderzoek. Tom. ji j hebt grote indruk op 

mee gemaakt door je enthousiasme voor de wetenschap, je gedegen literatuurkennis, je 

creativiteitt en het gemak waarmee je negatieve resultaten toch 'sexy' op papier zet. Ik heb 

zeldenn iemand gezien die zo efficiënt en doortastend te werk gaat als ji j (vrijdag solliciteren, 

maandagg beginnen). Aan de andere kant ben je een geduldig mens, een eigenschap die met 

namee door mij zeer gewaardeerd wordt. Een betere promotor kon ik me niet wensen. 

Ookk prof.dr. P. Speelman, promotor en opleider, ben ik dank verschuldigd. Jij maakte het 

voorr mij mogelijk om als 'AG1KÜ' zowel aan de wetenschap te werken als te starten met de 

opleidingg Inwendige Geneeskunde. Ik verheug me erop me in een later stadium van de 

opleidingg toe te icggen op de infectieziekten. 

Ledenn van de promotiecommissie, prof. dr. M.M. Levi, prof. dr. P.P. Tak, prof. dr. J.T. van 

Dissel,, prof. dr. H.M. Jansen, prof. dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls en prof. dr. R.A.W. 

vann Lier, zeer bedankt voor het kritisch lezen van het manuscript en voor het zitting nemen in 

dee promotiecommissie. 

Dr.. S. Florquin. Sandrine. dank je voor je inzet en tijd die je altijd voor me vrij maakte. 

Coupess scoren was niet alleen leerzaam maar ook zeer gezellig. Het resulteerde in mooie 

plaatjess en ook in een aantal vakantie bestemmingen voor in de toekomst. 

Prof.. Dr. S.J.H, van Deventer. Sander, dank voor je hulp. Jij stond aan de basis van de 

vrijwilligerssrudie,, die, naar later bleek, een succesvolle was. 

Alss arts ben je niet toegerust op het werk in een laboratorium. Analisten zijn dan ook goud 

waard.. Jennie, rots in de branding bij het FAC sen (ook buiten kantooruren), en ook 

Angelique.. Esther, Hella. Inge. Monique. Mieke en Anita, julli e waren altijd bereid om mij 

uitlegg te geven en te helpen bij het uitvoeren van de proeven. Dank je wel! 

Eenn groot deel van de experimenten beschreven in dit boekje betreft muizenproeven Deze 

proevenn vereisen een vaste hand en bovendien veel geduld. Deze proeven hadden niet 
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uitgevoerdd kunnen worden zonder de expertise van Joost Daalhuijsen. lngvild Kop en Adri 

Maas. . 

Piet.. on/e ICT-man. dank je voor je hulp als de computer weer eens iets deed wat ik niet 

begreep,, wat zeer regelmatig gebeurde. 

Inn de loop der jaren zijn op er het lab veel onderzoekers bijgekomen en ook. na het afronden 

vann hun promotie, weer weggegaan. De aiokamer en later aiokamers, waren een bron van 

gezelligheidd en nieuwe vriendschappen. Allereerst Fanny. Jij was het die mij inwijdde in de 

essentiëlee kunst van ELISA's en mij bovendien nog veel meer labvaardigheden leerde. Nu 

benn je in Boston, maar als je ooit nog terugkomt en wij weer buurvrouw <op 50 meter) zijn. 

dann gaan we eindelijk weer eens die sportkaart gebruiken! Dariusz, Luisa. PEP. Nicole. Ribi. 

Tessa,, ervaren onderzoekers bij wie ik als jonkie aanschoof, het was leerzaam en gezellig! 

Jaklien.. mede TB-er. samen hebben we heel wat uurtjes op het KIT doorgebracht. Anita, 

inderdaad,, partner in het AGIKO-gcbeuren, je was me vaak tot voorbeeld! Petra, ji j hebt ook 

nett je promotie afgerond, het leven is een feest! Bernt. onze vrijwilligersstudie was een 

absoluutt succes. Daarnaast heb ji j me de beginselen van Windows tot in den treurc uitgelegd, 

ietss waar ik je nog nog steeds dankbaar voor ben. Binnenkort weer klussen aan het bootje? 

Sylvia,, the most relaxed person I know. I hope you will stay in Amsterdam a littl e bit longer. 

Dirkje,, we moeten het toch weer eens hebben over de feministische idealen! 

Cathrien.. Roos, David, Nico, Koen, Michiel, Alex, ook onderzoekers bij Tom, goed 

gezelschapp in het AMC en op congressen, succes met de proefjes en het afronden van julli e 

boekje.. Carina, Gijs, Sander, Henri I en II. James. Jan. Wouter. Olie. Tom. het was gezellig 

mett jullie. Maikcl. dank voor je onorthodoxe adviezen en de /wemuitstapjes in Abcoude. Het 

gaa je goed in Groningen! 

Lievee Kamilla. maatje vanaf het eerste uur in de kliniek, een jaar geleden ging jij mij voor. 

Ookk dit jaar zal spannend voor jou zijn nu het moederschap zich aandient! Nu wij binnenkort 

beidenn gepromoveerd zijn. hoop ik dat we eindelijk weer eens meer tijd hebben om bij te 

kletsenn en leuke dingen te doen. Ln anders kom ik oppassen. 

Lievee Bas. uniek manspersoon! Op 1 oktober 1999 begonnen we samen op het lab. In eerste 

instantiee was ik enigszins verbouwereerd door jouw directheid en openheid o\er alle zaken 

diee je aan het hart gingen. Ln dat betrof niet alleen de wetenschap. Samen hebben we veel 

piekenn en ook dalletjes beleefd, af en toe een traantje gelaten, maar gelukkig daarna veel 
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meerr nog gelachen. De laatste maanden waren druk en vol deadlines, maar we hebben elkaar 

err toch mooi doorheen gesleept (leve de uitvinder van SMS!). Dat wij nu ook tegelijkertijd 

gaann promoveren, voelt niet meer dan vanzelfsprekend. Het feit dat wij ook paranimf bij 

eikaarss promotie zijn. en het samen gaan vieren, onderstreept onze vriendschap. Gelukkig 

wordtt ook ji j internist, zodat we de komende jaren nog steeds collega's zullen zijn. PS de 

campingg op Schier is geboekt! 

Suzanne.. Suus, onze uitstapjes naar de Stopera zijn altijd een klein feestje. Ik kijk nu al uit 

naarr het volgende seizoen! 

Lievee vrienden en vriendinnetjes, het is fijn om zo'n gemêleerde groep vrienden te hebben. 

Ondankss of juist door het feit dat iedereen totaal verschillende dingen doet. raken we niet 

uitgepraat.. Jullie oprechte interesse in mijn bezigheden op het lab werden enorm 

£ ^^ v> tui l t l t ^ I U, 

Lievee Anneke. Annie, sociaal dier en toneelkenner bij uitstek, het wordt tijd dat we weer eens 

opp pad gaan! 

Lievee Ilja. al twee decennia trouwe vriendin. De aandacht die ji j aan de dag legt voor onze 

vriendschapp is heel bijzonder. De emailtjes. telefoontjes, eet- en sportafspraken vormen altijd 

eenn welkome doorbreking van de dagelijkse sleur. Jouw praktische inzichten en relativerend 

vermogenn zijn enorm waardevol voor me. De vasthoudendheid waarmee je blééf vragen naar 

dee voortgang van mijn onderzoek maakt je trouwens de best geïnformeerde jurist op het 

gebiedd van infectieziekten! Ik ben vereerd dat jij mijn paranimf bent. 

Lievee Anne. Anski. bloedverwant maar veel meer nog zielsverwant, jouw veerkracht, energie 

enn ondernemingszin hebben grote indruk gemaakt. Het leven is maakbaar, dat heb ji j wel 

bewezen.. Onze dagelijkse gesprekjes worden gekoesterd, ik hoop dat dat altijd zo zal blijven. 

Ikk ben er trots op jouw zusje te zijn. 

Lievee pap en mam, julli e vertrouwen, interesse en onvoorwaardelijke steun waren heel 

belangrijkk voor me. Iemand blijf t altijd het kind van zijn ouders, vandaar dat ik dit boekje aan 

julli ee opdraag. 
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Lievee Arnold, een vriendinnetje krijgen dat met de laatste fase van haar promotie onderzoek 

bezigg is. is misschien niet de meest ideale uitgangssituatie. Desondanks hebben wij bewezen 

ookk in drukke tijden een heel goed team te zijn! Jij speelde een belangrijke rol bij het 

uiteindelijkee tot stand komen van dit boekje, maar je bent nog veel belangrijker op alle andere 

gebiedenn van mijn leven. Ik verheug me op de toekomst met jou. 
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