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DANKWOORD D 

Ditt proefschrift was niet mogelijk geweest zonder de hulp van veel mensen die ik hier 
graagg wil bedanken: Frank, Hanneke en Erik, dank dat julli e mij de kans hebben 
gegevenn om aan dit onderzoek te beginnen. Frank, dank voor het delen van je kennis, 
jee kijk op de wetenschap en je snelle commentaar op de stukken - je maakt tijd voor 
stukkenn lezen op de gekste momenten wat ik erg heb gewaardeerd. Debbie, ji j bent 
dezee 4 jaar de constante factor in mijn begeleiding geweest. De heb ernorm veel van je 
geleerdd en gewaardeerd dat je er aldoor was, dat je zo snel mijn stukken las, en 
uiteindelijkk altijd weer voor oplossingen zorgde. Kiki , dank ook voor jouw 
begeleiding,, en hulp. Je onafhankelijke kijk op dingen hielp me om weer anders tegen 
ietss aan te kijken. 

Nanettee en Margreet, al julli e hulp en steun heb ik erg gewaardeerd. Nanette, samen 
kregenn we de tetrameren aan het werken en deden de eerste proeven. Margreet, ji j 
hebtt enorm veel bijgedragen aan de latere patiënten studies en in de race om het 
boekjee voor mijn vertrek naar Egypte af te krijgen. Het was altijd erg fijn om met 
julli ee samen te werken. 

Peterr en Margreet, dank voor het in kaart brengen van de groep patiënten met CMV-
gerelateerdee ziekten en antwoord op klinische vragen rondom CMV. Mireill e en Ton, 
dankk voor alle hulp bij het opzetten van klasse II tetrameren; en Veenu, Gijs en Gitte, 
voorr de extra hulp rondom het zuiveren van de klasse II tetrameren. Annemiek en 
Krista,, dank voor alle hulp met de epitoop voorspelling voor CMV en het leuke 
uitstapjee met de tetrameren naar julli e werk aan Tuberculose en Lepra - ik hoop dat 
julli ee er in de toekomst nog leuke studies mee kunnen doen. Vincent en Taco, dank 
voorr de samenwerking rondom de CMV kinder studie en het delen van julli e 
patiëntenn cohort. En Christine, Abeltje en Marion voor de samenwerking en het delen 
vann CMV data van patiënten van de Amsterdam Cohort Studies. 

Verderr wil ik iedereen van KVI bedanken voor de gezellige tijd, in het bijzonder José, 
Neeltje,, Aster, Sigrid, Mette, Stefan, Fransje, Ad, Iris, Karel, Nienke, Ineke, Nico, 
Evelien,, Leonie, Nening, Ester, Erwan, Linda, Marijke, Gerty, Wanda, Wendy, 
Corrie,, Johanna, Berend, Erik, Floris, en de TSE groep. 

Enn Jurriaan, voor je onvoorwaardelijke steun, je hulp bij de lay-out van vele figuren, 
enn je schilderij dat de voorkant van dit boekje zo mooi maakt. 
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