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DANKWOORD D 

Voorr de totstandkoming van dit proefschrift ben ik een aantal mensen 
professioneell en/of persoonlijk dank verschuldigd: 

Noudd Schel voor het mij attenderen op de vacature van de afdeling Medische 
Microbiologie. . 
Edd Kuijper, Jan Weel en Jaap Dankert voor de vele gesprekken voorafgaande aan 
dee daadwerkelijke sollicitatie. 
Ariee van der Ende voor de begeleiding in het begin van het traject. 
Henkk van Deutekom en zijn team van de GGGD Amsterdam voor het zeer 
nauwgezett opsturen van sputa van tuberculose patiënten. Helaas zijn er geen 
publicabelee resultaten uit dat deel van het onderzoek gekomen. 
Dickk van Soolingen, Petra de Haas, Kristin Kremer en Tridia van der Laan van de 
mycobacterienn afdeling van het RIVM voor inspirerende besprekingen en prettige, 
vruchtbaree samenwerking. 
Arendd Kolk, Sjoukje Kuijper, Rene Boom, Rui Mang en Marcel Beid van het KIT 
voorr raad en hulp. 
Jann Weel en Danielle van der Riet voor resp. brainstormsessies en daadkrachtig 
optreden,, en hulp en leuke samenwerking bij het opzetten van de 
vergelijkingsstudie. . 
Ericc Claas en Kate Templeton van de afdeling Medische Microbiologie van het 
LUMC,, ondanks logistieke tegenslagen hebben we in een halfjaar toch een mooie 
assayy op weten te zetten. Lesla Bruijnesteijn van diezelfde afdeling voor het 
uitvoerenn van een deel van de PCRs van de vergelijkingsstudie. Ik hoop op nog 
eenn paar publicaties met je in de toekomst (en op nog een paar borrels of avondjes 
stappen). . 
Biancaa Hesselius van Bio-Rad, Chantal Snel van Roche en John Baeten van 
Appliedd Biosystems voor technische bijstand. 
Adrii van der Zanden en Arianne te Koppele-Vije van het Gelre ziekenhuis voor de 
sputaa met multi-resistente stammen en de samenwerking. 
Frankk Verreck en Dennis Langenberg van de afdeling Immunohematologie van het 
LUMC,, bedankt dat ik een paar weken bij jullie mocht komen bijklussen. 
Birgittaa Duim en Bob de Wever van de Moleculair Diagnostische Unit voor kennis, 
raadd en overleg. 
Martienn Borgdorff van de Interne Geneeskunde voor het aanleveren van gegevens 
uitt het Nederlandse Tuberculose Register en voor prettig overleg. 
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Michaell Tanck van de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek voor hulp 
bijj statistische analyses... sommige dingen moet je nou eenmaal aan anderen 
overlaten. . 
Wimm van Est voor alle hulp bij fotografie en andere grafische bijstand voor 
manuscripten,, posters en niet in de laatste plaats de kaft van dit proefschrift. 

Kikii Tuin heeft als studente bij mij een half jaar gewerkt aan misschien wel het 
hoogstt haalbare in de moleculaire microbiologie: het aantonen van mycobacterieel 
mRNAA in sputa van tuberculose patiënten. Kenners weten dat dit zo ongeveer de 
heiligee graal van PCR diagnostiek is. Helaas zijn de proeven niet gelukt, maar aan 
jouu heeft het niet gelegen. 

Michell Kok (Mike), ontzettend bedankt dat je ondanks allerlei persoonlijke 
beslommeringenn toch nog tijd wist te vinden om een meer dan schitterende kaft in 
elkaarr te zetten! 

Mijnn co-promotor: Ed Kuijper, voor het mij binnenhalen op de afdeling en voor je 
tomelozee enthousiasme en vernieuwingsdrift. Jammer datje na anderhalfjaar naar 
Leidenn vertrok. Aan de andere kant bood je mij daardoor wel de mogelijkheid een 
halfjaarr een kijkje in een ander academisch centrum te nemen en mee te draaien 
inn een grote, geolied lopende moleculaire unit, met een mooie publicatie tot gevolg. 
Ikk hoop als assistent en als arts-microbioloog nog af en toe met je te maken te 
krijgen. . 
Mijnn andere co-promotor: Menno de Jong. Al hebben we maar een relatief korte 
periodee samengewerkt, ik heb veel van je opgestoken (en dan bedoel ik niet alleen 
sigaretten)) en heb veel gehad aan onze brainstormsessies en je faciliterende 
activiteiten,, samen met Birgitta, voor de vergelijkingsstudie. Jammer dat ook jij me 
verliett voor een - ongetwijfeld veel boeiender - betrekking in Ho Chi Minh. Ik hoop 
jee daar nog een keer te zien. 

Mijnn promotor Christina Vandenbroucke-Grauls. Je werd pas mijn promotor in de 
slotfase;; het meeste onderzoek was al gedaan en ik was al in de 'schrijf-fase'. 
Gelukkigg heb jij ook een deel van je hart bij de mycobacterien liggen, waardoor ik 
mett jouw deskundige hulp en tips alles snel naar een goed einde toe kon schrijven. 
Hett boek van Frank Ryan dat je me leende heeft me erg geïnspireerd bij het 
schrijvenn van introducties en discussies. 

Daarnaastt wil ik mijn kamergenootjes van de Research Bacteriologie bedanken 
voorr allerlei vormen van gezelligheid: Karin van Amsterdam, Sietske Rooijakkers, 
Ilsee Schuurman, Ankie Langerak, Corine Broekhuizen en Paul Kwakman. 
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Eveneenss lab-, lunch- en koffiepauze-maatjes: Paul Eijk, Carfa Hopman, Aldert 
Bart,, Jeffrey Ringrose, Bas Zaat, Yvonne Pannekoek, Laura Boszhard, Leonie de 
Boer,, Kim Schipper, Jurgen Piet en Saskia uit de kelder. 
Rooss van Westrhenen van de Interne Geneeskunde. 
Mijnn Leidse roommates: Servi Stevens en Renate van den Bergh, en ook de groep 
arts-assistentenn en de moleculaire analisten van het LUMC. 
Specialee dank gaat uit naar mijn paranimfen en kamergenoten Noud Schel en 
Markk van PasseL Noud, jij hielp mij aan mijn baan en ik jou later aan de jouwe. Niet 
iedereenn heeft het geluk een beste vriend als collega te hebben. Ik hoop dat je het 
ookk snel net zo leuk gaat vinden als ik, aan de vele rookpauzes en 10-uur snacks 
zall het hopelijk niet liggen {wat mij eraan herinnert dat wellicht ook Youssouf en 
Paulaa van Toko-JO hier genoemd mogen worden). Bedankt voor je aanwezigheid! 
Mark.... Vanaf dag 1 een teringhekel (tering: Bargoens voor tuberculose) aan je 
gehadd die zich langzaam ontwikkelde tot een goede vriendschap. Ik heb absoluut 
geenn afkeer van extreme of controversiële persoonlijkheden, alleen het duurt even. 
Inn analogie met Noud: niet veel mensen hebben het geluk een collega als goede 
vriendd te hebben. Dandy Warhols, Mercury Rev, White Stripes, Zwan, Jet, Shakira, 
Audioslave,, Pixies, Sonic Youth... nice. 

Annemarie,, Arnoud, Barbara, Bart, Baudewijntje, Benedicte, Eva, Femke, Heidy, 
Joost,, Kees A., Kees v.d. P., Koen, Leontien, Linda, Marieke H., Marieke S., 
Marlies,, Marije, Michiel, Saskia, Sharlene, Sieuwert-Jan, Steven, Vincent, Wiard. 

Esther. . 

Mijnn moeder. 
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Veell dank ben ik verschuldigd aan mijn aanvankelijke promotor en de 
(mede)bedenkerr van dit project: Jaap Dankert. Onze 2 a 3 maandelijkse 
voortgangsgesprekkenn vond ik altijd erg inspirerend, ook al ging het gesprek na 5 
minutenn meestal al niet meer over tuberculose Ongelooflijk hoe één persoon 
zoveell van zoveel verschillende dingen kan weten. Ik heb bijzonder veel geleerd 
vann je over hoe een artikel te schrijven; je strikte ideeën over het design van een 
studiee en de structuur van een artikel zitten inmiddels ook in mij ingebakken en 
komenn vrijwel dagelijks van pas. Dank ook voor je medeleven en steun in de 
periodee dat mijn vader ziek werd en overleed. Niet lang daarna werd je zelf 
onverwachtt ziek en kwam je zeer snel te overlijden. Dit proefschrift is mede aan jou 
opgedragen. . 

Tenslottee mijn vader. Al verfoeide je zelf de p-wetenschappen en alles wat 
daarmeee te maken had, je zucht naar kennis en intellect is al op jonge leeftijd op 
mijj overgeslagen en vormt daarmee ook de basis van deze exercitie. Ook jouw 
journalistiekee adagia: "het belangrijkste van schrijven is schrappen" en "een tekst 
moett je mangelen en uitwringen" zijn - met uitzondering van dit dankwoord -
hopelijkk herkenbaar in dit proefschrift. Op 65-jarige leeftijd overleed je op 14 juni 
20033 aan dementie, een ziekte die je juist daar trof waar je het het minst kon 
verdragen. . 
Ikk weet dat jij van iedereen die ik ken de meeste waarde hechtte aan academische 
titelss en dat jij deze promotie waarschijnlijk "stoerder" had gevonden dan ikzelf. 
Juistt jij had hier dan ook bij moeten zijn, en ik hoop - hoe dat dan ook tegen mijn 
medischh biologische achtergrond indruist - dat je dit op één of andere manier, 
ergenss toch meekrijgt. Ook aan jou draag ik dit proefschrift op. 

4^ ^ 
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