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Tott slot van dit proefschrift wil ik graag nog enkele mensen bedanken. Uiteraard was dit 

proefschriftt niet mogelijk geweest zonder de interesse en inzet van mijn dagelijkse 

begeleiders:: Tom en René. Beiden hebben julli e op geheel eigen wijze een belangrijke 

bijdragee geleverd aan dit onderzoek. Beste Tom, ik heb grote bewondering voor de manier 

waaropp je mijn promotie-onderzoek (en het onderzoek van vele anderen) in goede banen hebt 

geleidt.. Je weet altijd, en niet in de laatste plaats door een ongeëvenaarde literatuur-kennis, 

eenn relatie te vinden tussen fundamenteel onderzoek en klinische vraagstukken. Ik ben blij dat 

ji jj  (samen met prof. Jansen) mijn promotor wilt zijn. Beste René, jouw inbreng bij dit 

onderzoekk is minstens even belangrijk geweest. Dankzij jouw heb ik kritisch leren kijken naar 

verkregenn resultaten. Resultaten waar je altijd halsreikend naar uitkeek (R. Hoe is het gegaan? 

K.. Dat weet ik nog niet; ik ga morgen ELISA's doen!). Met veel plezier zet ik het onderzoek 

binnenn de afdeling longziekten voort (I DO!). Beste prof. Jansen, hoewel u het onderzoek wat 

meerr van een afstand gevolgd heeft, mag uw bijdrage niet onderschat worden. Discussies met 

betrekkingg tot het onderzoek waren altijd bijzonder leerzaam. Ik hoop dat er nog vele 

discussiess mogen volgen de komende tijd. 

Eenn goed begin is het halve werk. Dankzij de afdeling virologie van het Eijkman-Winkler 

instituutt in Utrecht had ik een vliegende start met mijn promotie-onderzoek en had ik binnen 

dee kortste keren een grotee hoeveelheid virus-stock beschikbaar en kon ik de moleculaire 

diagnostiekk in mijn modellen implementeren. Mijn dank gaat uit naar iedereen die mij daarbij 

geholpenn heeft. Toch wil ik een paar mensen in het bijzonder bedanken. Leontine, zonder 

jouww inzet, tijd en geduld (een eigenschap die ik nog wel eens mis), was het niet mogelijk 

geweestt om de infectie-modellen zo snel op te kunnen zetten. Monique, een snelle reactie is 

goudd waard (leve het internet!). Rob, en ook Leontine en Monique, bedankt voor julli e 

kritischee noten bij het schrijven van de manuscripten. 

Graagg wil ik al het ondersteunend personeel van de afdeling Experimentele Inwendige 

Geneeskundee en de afdeling Experimentele Immunologie bedanken voor hun inzet de 

afgelopenn jaren. In het bijzonder wil ik de biotechnici, Joost en Ingvild, noemen voor de hulp 

diee zij geboden hebben bij de vele experimenten die ik gedaan heb. Uiteraard wil ik alle 

verzorgerss van het GDIA/ARIA daarbij betrekken. Ook de medewerkers van de afdeling 

pathologiee hebben hun steentje bijgedragen aan dit proefschrift. Beste Sandrine en Anita, ik 

167 7 



Dankwoord d 

hoopp dat ik af en toe nog een beroep op julli e kennis en kunde mag doen. Het heeft mij enorm 

geholpen.. En niet te vergeten: Jennie, zonder jouw tips en advies zouden veel bepalingen niet 

geluktt zijn. 

All ee collega's van Experimentele Immunologie en Experimentele Inwendige Geneeskunde: 

bedanktt voor alle gezelligheid tijdens de koffiepauzes, borrels, feestjes, labuitjes en 

congressenn (gevoelsmatig zijn dat ook labuitjes). Mieke, bedankt dat ji j mijn paranimf wil 

zijn.. Beste Lars, we kennen elkaar inmiddels ruim 16 jaar. Het voelt als vanzelfsprekend om 

jouu als paranifm bij mijn promotie te vragen. 

Ikk wil alle vrienden en familie bedanken voor de interesse die julli e de afgelopen jaren 

getoondd hebben. In het bijzonder wil mijn ouders bedanken. Lieve pap en mam, zonder het 

vertrouwenn en de vrijheid die julli e mij gegegeven hebben zou ik nooit zo ver gekomen zijn. 

Tott slot: Lieve Jessica, duizend maal dank voor jouw steun, vertrouwen en geduld, en bovenal 

jouww liefde en warmte. Ik hou van je! 

Koen n 
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