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Dankwoord d 

Naa mijn studie riep ik heel hard dat ik nooit zou gaan promoveren, en nu ligt hier 
dann toch een proefschrift van mijn hand 
Ikk wil dan ook graag iedereen die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van 
ditt boekje bedanken. 
Allereerstt mijn promotor Jaap Goudsmit. Beste Jaap, jij haalde mij over om tóch te 
gaann promoveren en daar wil ik je voor bedanken. Ik ben erg blij , dat je mij de 
kanss hebt gegeven. Zie hier het resultaat. 
Dee hooggeleerde heren Berkhout, Lange, van Oers, van der Poll en Speelman en 
dee weledelzeergeleerde heer Weverling dank ik voor hun bereidheid om zitting 
tee nemen in de beoordelingscommissie van mijn proefschrift. 
Marion,, met jou als copromotor heb ik het heel erg getroffen. Als ik weer eens te 
kortt door de bocht dreigde te gaan, stuurde je mij, met jouw heldere kijk, weer in 
dee goede richting. Ik heb altijd erg veel plezier gehad in onze samenwerking. 
Tonjaa en Fokla, ook met julli e heb ik altijd met heel veel plezier gewerkt, op alle 
locaties.. Bedankt voor de gezellige werksfeer en de hulp met de manuscripten en 
opp het lab. Remco, op dag 1 hadden we al de slappe lach over Ab Fab en dat is 
daarnaa niet verandert. Heel erg bedankt voor de hulp op het lab, de gezelligheid 
enn uiteraard dat jij mijn paranimf wil zijn. 
Margreet,, dank je wel voor het uitzoeken van al die patiëntensamples voor de 
verschillendee studies en "de kliniek", bedankt, voor het uitvullen van mijn vele 
monsterverzoeken.. En natuurlijk bedank ik alle andere collega's van de 
afdelingenn Humane Retrovirologie, oud Twin I en Primagen voor de lol, hulp en 
gezelligheid. . 

Naastt mijn collega's zijn ook familie (in de ruimste zin van het woord) en 
vriendenn onmisbaar geweest. Mij n ouders en mijn zusje Henkie in het bijzonder 
voorr de onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in mij. Ik ben erg gelukkig met 
jullie. . 

Enn dan tot slot Arjen. "Jij bent ook best wel leuk" zegt toch echt niet genoeg. Jouw 
grenzelooss vertrouwen in mij en al je hulp zijn onmisbaar geweest. Jij bent mijn 
held. . 

Enn laat ik dan nu maar roepen, dat ik nooit rijk en beroemd wordt! 

Abeltje e 
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