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Dankwoord 

Aan dit boekje hebben ontzettend veel mensen direct of indirect hun bijdrage geleverd. Een 
aantal van hen wil ik in het bijzonder noemen. 

Allereerst ben ik de patiënten die belangeloos hun medewerking hebben verleend aan dit 
onderzoek zeel veel dank verschuldigd. Zonder hun moed en eindeloze geduld zou dit 
proefschrift er niet gekomen zijn. 

De leden van de promotiecommissie: prof. P.J. van den Broek, prof. dr. I.M. Hoepelman, 
prof. dr. H.M. Jansen, prof. dr. M.M. Levi, prof. dr. T. van der Poll, prof. dr. C.M.J.E. 
Vandenbroucke-Grauls. Hartelijk dank voor het zitting nemen in de promotiecommissie. 

Safety monitoring committee: prof. dr. E. Briët, H. Bulier, M. Rozenberg-Arska, prof. dr. J 
van Dissel, prof. dr. M. Prins. Hartelijk dank voor jullie nauwgezette controle op onze studie. 

GlaxoSmithKline wil ik bedanken voor het verschaffen van de studiemedicatie voor de 
DATES-p studie. 

Peter Speelman. Beste Peter, toen je mij vroeg of ik geïnteresseerd was in dit 
onderzoeksproject heb je mij ook tegelijk gewaarschuwd voor de mogelijke valkuilen en mij 
geattendeerd op een mogelijke kinderwens in de toekomst en dat het moeilijk te combineren 
zou zijn met opleiding etc. Ik heb toen je vaderlijke raad in de wind geslagen, maar heb vaak 
aan je woorden gedacht toen ik tijdens warme zomerdagen na een dag klinische activiteiten 
hoogzwanger puffend achter de computer schoof. 
Ik wil je enorm bedanken voor de geboden kans om deze bijzondere ervaringen op te doen, 
voor je steun en vertrouwen door de jaren heen en voor de snelheid van reageren als ik weer 
eens een stuk inleverde. 

Patrick Bossuyt. Beste Patrick, het was niet meer dan logisch dat ook jij mijn promotor zou 
worden na de ongelofelijke inzet, tijd en moeite die je in mijn studie hebt gestoken. Dank dat 
ik mocht profiteren van je scherpzinnigheid en kritische geest en bovendien ken ik weinig 
mensen die zo snel kunnen denken en zeer moeilijke materie in begrijpelijke taal weten om te 
zetten, zoals jij dat kunt. Het was een eer om met je samen te werken en ik hoop dat we dat in 
de toekomst kunnen voortzetten. 

Jan Prins. Beste Jan, Ik doe je begeleiding geen recht als ik het in een klein stukje tekst moet 
omschrijven. Deze is namelijk uitgegroeid van in het begin van de studie met een hand op de 
deurknop en een been buiten de kamer roepend "lukt het?" tot op het eind van de studie 
avonden en nachtenlang doorwerken om mijn deadlines te halen. Ik heb zo'n vermoeden dat 
je vrouw en kinderen ook heel blij zijn met mijn promotie. De combinatie van een scherpe 
geest, veel klinische kennis, humor en strakke begeleiding maken je als co-promotor 
onvervangbaar. Ik kijk er naar uit om straks tijdens mijn opleiding infectieziekten weer met je 
de "loopgraven" in te gaan. 

Ineke Roede. Lieve Ineke, mijn rechterhand, onlangs ontdekte ik je echte voornaam (ik zal het 
goed bewaarde 'geheim' voor me houden). Wat in het begin leek een 'doodgewone 
samenwerking' te worden is uitgegroeid tot een vriendschap voor het leven. Dit zegt eigenlijk 
al genoeg en toch wil ik benadrukken dat zonder jou wetenschap bedrijven niet half zo leuk 
was geweest. Naast het feit dat je mij op zeer efficiënte wijze in de inclusie van patiënten en 
alle rompslomp, die er bij hoort, hebt ondersteund, heb je mij ook bijgestaan met een 
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luisterend oor en advies tijdens de donkere dagen van het onderzoeksleven. Ik ben blij dat Jan 
je aangenomen heeft zonder mijn toestemming. Dank dat je mijn paranimf wilt zijn en ik 
wens je veel succes met de afronding van je eigen promotie-onderzoek. 

Lia Engelfriet- de Rijk. Lieve Lia, ook uit onze samenwerking hebben we een mooie 
vriendschap overgehouden. Wie had dat gedacht toen je op je eerste werkdag met mij een 
uitstapje maakte naar Haarlem en wij op de terugweg prompt langs de snelweg kwamen te 
staan met een wel zeer blonde reden. Je moeite om onze patiënten maanden na inclusie nog te 
traceren ging uitermate ver. Je schuwde geen enkel middel en sleepte ze overal vandaan. Ik 
heb een enorme waardering voor je vastberadenheid (de perfecte eigenschap voor een 
paranimf). 

Corianne de Borgie. Beste Corianne, als een kwestie uitgemaakte zaak leek, wist jij tot mijn 
verwondering nog talloze haken en ogen aan te wijzen en als ik weer eens door de bomen het 
bos niet zag, wist jij mij altijd terug te roepen tot de 'helicopter view'. Dank voor je 
begeleiding en de gezellige bijpraat-momenten. 

Brent Opmeer. Beste Brent, dat de SPSS-taal voor mij eerst abracadabra was en nu een soort 
tweede natuur heb ik aan niemand minder dan aan jou te danken. Bedankt voor al die uren die 
je in mij gestoken hebt om mij hierin wegwijs te maken. Bovendien stond je altijd klaar om 
over allerlei statistische vraagstukken mee te denken en deze op te lossen. 

Prof. dr. van den Broek. Beste Peterhans, hartelijk dank voor uw inzet en interesse voor ons 
project en voor de welkome kritische noot op mijn stukken. 

Paul Bresser. Beste Paul, door jouw enthousiaste mond-tot-mond reclame over onze studie 
wisten zelfs de keukenhulpen van G5-zuid dat er EEN DATES-p studie liep voor pneumonie-
patiënten. Ik wil je hier enorm voor bedanken en voor je commentaar op mijn stukken. Ik vind 
het dan ook niet erg datje mij soms voor een 'snoes' aanziet. 

Annemarie Pijlman. Lieve Annemarie, hoewel je bleef roepen dat onderzoek doen niets is 
voor jou, is ons project onder jouw leiding binnen afzienbare tijd een groot succes geworden 
in het Diaconessenhuis. Dank voor je enthousiasme, je inzet en je gezellige mailtjes. 

Marjolein van der Zwaan, Wendy van den Berg, Marianne Versloot, Helga Kragten en 
Corinne Prins, 'mijn researchverpleegkundigen' binnen en buiten het AMC. Veel 
bewondering had ik, als jullie voor de zoveelste keer op charmante wijze de patiënten wisten 
te overtuigen om mee te doen aan onze studie, wat in 50% van de gevallen inhield dat ze meer 
placebo dan antibiotica kregen! Verder waren jullie ook niet vies van het inzamelen van urine, 
bloedjes en groene fluimen. Bedankt voor jullie ondersteuning en de gezellige tijd! 

Marjon Tuijp, Beste Marjon, jij bent het levende bewijs dat een mooie blonde vrouw een heel 
knap computer-genie kan zijn. Bedankt voor al die keren dat jij de 'brandjes' kwam blussen 
als ik met mijn handen in het haar zat, omdat mijn computer vastliep of omdat reference 
manager voor de zoveelste keer 'op hol sloeg'. 

René Breet, Beste René, bedankt voor die enorm professioneel ogende CRE's en voor de 
invoer van de gigantische data-set. Je weet dat we uiteindelijk maar de helft hebben gebruikt? 
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Zonder de verlengde arm-constructie buiten het AMC zou er geen sprake zijn van een multi-
center onderzoek. In willekeurige volgorde: Jos Frissen, Guido van den Berk, Frans 
Krouwels, Kees Brinkman, Jan Veenstra, Jan-Werner Poley, Marcel Cazemir, Bob van den 
Berg, Margriet Schneider, Mark Bonten, Erdogan Batman, Jan-Jelrik Oosterheert, Andy 
Hoepelman, Willem Hustinx, Sibbe van Egmond, Jan van 't Wout, Ted Koster en tenslotte 
Carla Weenink, hartelijk dank voor al die keren dat jullie voor ons op patiënten-jacht gingen 
en voor al die keren dat wij jullie konden bellen om te vragen of er weer eentje gespot was. 

Dit project is verder ondersteund door de afdelingen microbiologie, klinische chemie en 
apotheek. Een paar mensen wil ik in het bijzonder noemen: Pauline Wertheim - van Dillen, 
Marcel Peelers, Ed Yzerman, Peter Rietra, Elianne Thewessen, Erik Ligtvoet, Dick 
Veenendaal, Jan Kaan, Arthur Bos, Elly Schipper, Joke Hoitink, Hanneke Sanderson, Arno 
Vyth, Cunera van der Linden en Monique Walenbergh - van Veen. 

Alex Vos, jou wil ik speciaal bedanken voor de moeite die je gedaan hebt om cytokines te 
bepalen van onze patiënten. Jammer, dat het niet geresulteerd heeft in een artikel in de Lancet, 
zoals zo vaak met cytokines! 

Pythia Nieuwkerk, Beste Pythia, hartelijk dank voor je tips om de 'HRQL-bestanden' te 
ontcijferen. Ik hoop dat ik met even groot gemak en flair de commissie zal kunnen pareren als 
jij hebt gedaan. 

Marcel, Joost, Manon en Mieke, ik grijp deze kans om jullie te laten weten dat ik het begrip 
en de ruimte die jullie mij hebben geboden toen ik hard bezig was de 'finish' te halen erg 
gewaardeerd heb. Sanjay, jou wil ik in het bijzonder danken voor je uitermate handige tips 
voor de lay-out van dit boekje. Ik verheug me op onze infectie-opleiding! 

Lieve, Beste (oud) bewoners en bezoekers van F4-106 en F4-108, Tjallie, Jacquy, Kamilla, 
Saskia, Gitte, Guido, Michelle, Ineke (Schouten), Jeannette, Marit, Jeannine, Peter (de Vries), 
Anja, Jeroen, Mariella, Judith, Ivan, Dominique en Dominique bedankt voor jullie interesse in 
mijn studie en de gezellige koffie- en lunchpauzes. 

Lieve Neshrin, Sandra, Fatima, Zeynep, Marjolein, Maura, Barbara, Nadia, Rachida, Rabia, 
Iman, Bita, Shelly, Hanan, Anna en nog een keer Ineke en Lia ik prijs me zeer gelukkig met 
jullie als mijn vriendinnen. Bedankt dat ik altijd mag rekenen op jullie vriendschap. Sorry, 
voor al die keren dat ik het liet afweten als vriendin, omdat ik bezig was met mijn eeuwig 
durend onderzoek. Vanaf nu wordt het niet veel beter, vrees ik! 

Lieve 'Empowerment ladies', Marlies, Bregje, Aicha, Nil en Mireille en nog keer Fatima, dit 
boekje uitbrengen is bijna even leuk als het voor eeuwig vastleggen van onze (nog) jeugdige 
schoonheid in het je-weet-wel-tijdschrift. Bedankt voor de inspirerende avonden vol 
toekomstvisies en innerlijke overpeinzingen. Toch wel jammer dat ik de 'brul-workshop' heb 
gemist. Ik reken op jullie 'power' straks in de Lutherse Kerk. 

Lieve 'kookclub ladies', Saloua, [kram, Samira, Houria en Chafina, nu ik dit boekje afheb, 
zou ik graag willen beginnen met het verzamelen en publiceren van ons overheerlijke 
kookclub-recepten. Met jullie is het altijd top en de gerechten zijn tot onze verbazing 
overheerlijk. Sorry, voor al die keren dat ik geen tijd had om mee te koken, maar wel klaar 
stond om te 'vreten'. 
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Lieve broertjes en zusjes, Saloua, Houria, Abdes, Houda, Abdelhay, Kamel, Rachid en last 
but not least Najib en Jalal (kleine oompjes, jullie zijn geweldige babysitters), jullie hebben 
mij in mijn onderzoekstijd bijgestaan door ervoor te zorgen dat het bij mama thuis veel 
gezelliger was rond de 'roddeltafel' dan achter mijn computer en door mij voor etentjes en 
activiteiten uit te nodigen die ik écht niet kon weigeren! Ik weet zeker dat ik sneller 
gepromoveerd zou zijn als ik jullie niet had. Bedankt! 
De aanhang, Youssef, Abdel, Ismail, Jamal, Fatima, Naima en Ikram, ook jullie heb ik gek 
gemaakt met mijn onderzoeksperikelen. Ik kan nu zeggen dat het echt over is! Lieve mensen, 
jullie zijn een geweldige aanvulling op de familie. 

Mijn vader en opa Slimane, bedankt dat jullie mij in staat hebben gesteld om onderwijs te 
genieten in een omgeving waar het niet vanzelfsprekend was als je als meisje werd geboren. 
En opa, datje mij een 'man' vindt zal ik dit keer maar als een compliment beschouwen. 

Lieve moeder, waar zou ik zijn zonder jou? Het gemak en het optimisme waarmee jij tien 
kinderen ter wereld hebt gebracht, hen op bewonderenswaardige manier opvoedt en 
tegenslagen te boven komt, hebben mij geleerd dat alles mogelijk is in het leven. En alsof dat 
niet genoeg is, neem je met evenveel enthousiasme je kleinkinderen erbij, maak je de 
lekkerste pizza's en loempia's, volg je de ene na de andere cursus en weetje me sinds kort 
met mailtjes te bestoken. Ik heb grote bewondering voor je moed en doorzettingsvermogen 
(een 'meeloop'dagje organiseren voor mevrouw Verdonk ?). 

Lieve Abdel(latif), de meest geëmancipeerde man die ik ken. Ik vermoed dat jij het maar 
'overdreven gedoe' vindt dat ik je hier noem, maar hoe kan ik je overslaan? Zonder jouw 
steun en toeverlaat had ik dit nooit gekund. Je hebt me niet alleen geestelijk gesteund en jezelf 
weggecijferd, maar je hebt ook nog heel wat zaterdagen en zondagen besteed om mij wegwijs 
te maken in de soms ingewikkelde statistische analyses. Dit boekje is met recht ook van jou! 
Ik hoop dat ik nog heel lang op je onvoorwaardelijke liefde mag rekenen. 

Lieve Rayan, ik kan niet zeggen dat het proefschrift er zonder jou niet gekomen zou zijn, 
maar je aanwezigheid heeft de eindsprint wel heel erg versneld! Ik vond het erg gezellig 
achter de computer met jou in mijn buik en later op mijn schoot. Op het laatst was het bijna 
niet meer te doen, want jij pingelde steeds harder en sneller op de toetsen dan ik! Ik verheug 
me op de tijd, die nu vrij komt. De mama-dag is dan écht voor jou! 
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