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BEDANKT! ! 

Promoverenn doe je niet alleen. Dit proefschrift zou hier dan ook niet liggen zonder de 
directee en indirecte bijdragen van velen. Een aantal van hen wil ik hierbij noemen. 
Alss eerste bedank ik mijn begeleider en co-promotor Ben Berkhout. Je had altijd tijd 
omm resultaten te bespreken en nieuwe plannen te maken. Daarbij zag je kans om uit 
elkee mislukte proef iets positiefs te halen. Ben, ik heb je enthousiasme zeer 
gewaardeerd.. Heel erg bedankt voor je begeleiding. Ik wens je veel plezier en 
success toe als professor Ben. Ook bedank ik mijn promoter Jaap Goudsmit voor de 
mogelijkheidd om op de afdeling humane retrovirologie te promoveren. 
Mijnn paranimfen, Rienk en Truus. Rienk, wij zijn ongeveer gelijk begonnen in de 
groepp van Ben. Altijd kon ik bij jou terecht met computer problemen. En helaas, die 
warenn er veelvuldig. Van zoek geraakte files tot onwillige programma's als Word en 
Excel,, meestal wist je raad. Bedankt voor al je tijd. Truus, jij kwam er in het laatste 
jaarr bij. Onze onderzoeken raken elkaar, en je hebt een aantal experimenten van mij 
overgenomen.. Ook in de trein naar Leiden kwamen we elkaar vaak tegen, en 
zodoendee deelden we dezelfde NS-ellende. Veel succes met de deletie mutanten en 
bedanktt voor de gezelligheid. 
(Mede-)bewonerss van het aquarium, ofwel andere AIO's. Na de verhuizing werden 
allee AIO's bij elkaar op een kamer gezet, wat erg druk en gezellig was. Tijdens het 
schrijvenn ben ik dan ook verhuisd naar rustigere oorden. Hendrik, jij werkte als enige 
ookk met RNA. Hierdoor konden wij oplossingen, ervaringen en protocollen 
uitwisselen.. Rogier, elke keer als je uit New York terug komt heb je er weer een paar 
artikelenn bij. Laat die "gouden handjes" nog maar eens wapperen, en promoveren 
moett geen enkel probleem zijn. Tim, de tijd is nu gekomen om het te openbaren, jij 
hebtt de kerststal gemaakt?! Chris, veel succes met je project en Mark, voor ons 
geenn flex-plek dat is duidelijk. Bedankt en veel succes met promoveren allemaal. 
Atze,, jij hebt mij nog begeleid op het FINN, ofwel AIDS lab. Kort daarna ging je bij 
eenn andere afdeling werken, maar later kwam je weer terug. Je bent een kritisch 
onderzoeker,, en werd dan ook meerdere malen gevraagd voor het kritisch lezen van 
manuscripten.. Vervolgens heb ik een klein halfjaar samen gewerkt met Bep, en daar 
iss het eerste artikel uit voortgekomen. Bep, je bent een kloneer-kunstenares, en ook 
naa deze tijd kon ik altijd bij je terecht voor (kloneer-)advies. Naast het virologisch 
werkk op het FINN ging ik RNA werk doen op het gewone biochemisch lab. Jeroen, jij 
hielpp me mijn weg te vinden op dit lab en weet als geen ander alles te vinden, van 
blotpapterr tot prehistorische samples van vergeten personen. Bedankt! 
Barbara,, Martijn en Monique, jullie kwamen de gelederen versterken in het laatste 
jaar.. Met jullie komst nam ook de gezelligheid toe. 
Ookk wil ik mijn studenten Bianca, Fedde en Marcel bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme.. Jullie bijdrage aan dit onderzoek is duidelijk en jullie worden dan ook 
genoemdd boven verschillende gepubliceerde en nog te publiceren artikelen. 
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Tenslottee wil ik nog bedanken mijn ex-collega's Giuseppe, Bianca en Koen. Ik hoop 
datt ik jullie op de promotie zie. 
Allee andere collega's bedankt voorde goede werksfeer. 
Wim,, jou bijdrage aan dit proefschrift is groot geweest. In elk hoofdstuk staan figuren 
diee jij verzorgd hebt. Bedankt voor het maken en eindeloos verbeteren van de vele 
figuren. . 
Erna,, bedankt voor de hulp bij het vele papier werk dat een promotie met zich 
meebrengt. . 
Enn dan tenslotte het thuisfront. Te beginnen bij mijn ouders, jullie hebben mij de 
vrijheidd gegeven mijn eigen keuzes te maken, en stonden altijd achter me. Bedankt 
voorr de interesse in het wel en wee van mijn onderzoek. Mijn familie en vrienden wil 
ikk ook bedanken voor hun interesse, al was het soms moeilijk om uit te leggen waar 
ikk nu precies mee bezig ben. En dan tenslotte Patrick, jij staat altijd voor me klaar, en 
weett als mede-onderzoeker alles op de juiste waarde in te schatten. Jij leefde mee 
mett blijdschap bij geaccepteerde artikelen en teleurstelling bij mislukte proeven. 
Bedanktt voor alles. 
Hett was een leuke, leerzame en productieve tijd. Helaas komt aan alles een eind, zo 
ookk aan dit dankwoord. Ik wens iedereen het beste voor nu en in de toekomst en 
graagg tot ziens op mijn promotiefeest. 
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