
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Genetic markers for Mycobacterium tuberculosis : characterization and spread
of the Beijing genotype

Kremer, K.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kremer, K. (2005). Genetic markers for Mycobacterium tuberculosis : characterization and
spread of the Beijing genotype. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/genetic-markers-for-mycobacterium-tuberculosis--characterization-and-spread-of-the-beijing-genotype(8c4ef010-de0a-4a20-8cb4-e3c644a34e6b).html


Dankwoordd / 
acknowledgements acknowledgements 





DankwoordDankwoord / acknowledgements 

Zovelee dingen bepalen het lot van iemands levensloop. We hebben veel in eigen hand, 
maarr zeker niet alles. Om iets te bereiken hebben we ook een beetje geluk nodig. Om 
tott dit proefschrift te komen zijn er in mijn leven een aantal lotbepalende kruispunten 
geweest.. Het begon natuurlijk met de genen en de daaropvolgende opvoeding die mijn 
ouderss mij meegegeven hebben. Ik geloof ook dat ik geluk gehad heb dat ik een 
nieuwe,, jonge leraar kreeg in de zesde klas van de basisschool in plaats van de 
ouderwetse,, autoritaire man die er eerst was. Op de HAVO werd ik vaak geïrriteerd, 
maarr ook geprikkeld door mijn lerares Engels. Dat mijn kennis van de Engelse taal me 
laterr zo van pas zou komen had ik toen nooit kunnen bedenken. Toen ik met de 
laboratoriumm school klaar was wilde ik nogmaals aan deze school afstuderen, maar dan 
inn een andere studierichting, de biotechnologie. Daarvoor zou ik dan nog een extra 
stagee moeten lopen en ik wilde dat graag in Afrika doen. Peter Hermans werkte op het 
Armhauerr Hansen Instituut in Addis Ababa, Ethiopië, en hij kon wel een stagiaire 
gebruiken.. Toen hij even in Nederland was had ik een sollicitatiegesprek met hem bij 
afdelingg Mycobacteriën van het RIVM, waar hij voorheen werkte en die dag moest 
zijn.. Ik werd 'aangenomen', maar op het laatste moment ging de reis naar Ethiopië niet 
doorr omdat Peter een goede baan in Nederland bij de Erasmus Universiteit aange-
bodenn had gekregen. Wat moest ik doen? Er waren allerlei studies die me wel leuk 
leken..... Toen belde Dick van Soolingen, hoofd van afdeling Mycobacteriën me op; hij 
wistt dat ik niet naar Ethiopië ging en vroeg of ik bij hen wilde komen werken. 

Dickk van Soolingen, mijn co-promotor, door jouw enthousiasme ben ik bij afdeling 
Mycobacteriënn terecht gekomen en werk ik daar nu al bijna 12 jaar met veel plezier. 
Doorr de jaren heen is onze afdeling behoorlijk uitgegroeid en wereldwijd kent ons 
onderzoekk veel aanzien - daar schrikken we soms zelf van. Hoewel we het gevoel 
hebbenn dat dichterbij huis de output van de afdeling bepaald niet altijd op waarde 
geschatt wordt, mag je terecht heel trots zijn op watje hebt bereikt. Tot nog toe - want 
jee hebt nog grootse kansen, waaronder een hoogleraarschap. Dick, ik dank je voor alles 
watt je me geleerd hebt en voor de vrijheid en verantwoordelijkheid die je me altijd 
gegevenn hebt. Ook dank ik je voor de kansen en het vertrouwen datje me gaf als ik jou 
mochtt vervangen als je niet naar een congres kon. Dat waren voor mij zeer waarde-
vollee ervaringen. Tot slot: bedankt voor al je input in dit proefschrift. 

Martienn Borgdorff, directeur van het KNCV tuberculosefonds, bedankt dat je mijn 
promotorr wilde zijn en voor je scherpe commentaar op mijn stukken. Bedankt ook 
voorr de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren wat leidde tot meerdere 
publicaties.. Jij voegde de 'echte' epidemiologie toe aan onze 'moleculaire epidemio-
logie'' - nu inmiddels een vanzelfsprekende combinatie. Telkens als ik een stuk van je 
leess denk ik: 'elke zin is raak'. 

Jann van Embden, projectleider van het eerste CAonTB project, bedankt voor de kansen 
diee je me hebt gegeven. Ik zal die ene vergadering met Herre bij jou op de kamer, vlak 
voorr de CAonTB meeting in Parijs, nooit vergeten. Je zei dat ji j dat jaar geen zin had 
omm ons werk te presenteren en dat je Herre niet RFLP-technisch genoeg vond. Dat was 
evenn slikken: op mijn eerste meeting, waar alle internationale grootheden van het veld 
aanwezigg waren, moest ik twee voordrachten houden! Wat was ik zenuwachtig -
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ondankss dat je me aanbood om vlak naast me te komen zitten en me te souffleren als 
ikk het niet meer zou weten. Bijzonder was ook dat je mij (als junior 
onderzoeksmedewerkster)) voor mijn eerste grote artikel vrijwel alles zelf liet doen; 
vann het enten en typeren van de stammen tot het communiceren met de internationale 
collega'ss en het schrijven aan toe. Bedankt voor je begeleiding daarbij. 

Petraa de Haas en Tridia van der Laan - mijn paranimfen en collega's vanaf de eerste 
dag;; bedankt voor al julli e hulp en gezelligheid. Petra, ji j hebt mij de kneepjes van de 
RFLPP typering bijgebracht, een trucje dat ons veel opgeleverd heeft. We hebben in de 
loopp der jaren veel lol gehad als we weer eens samen op reis waren, zowel voor het 
werkk als privé. In het bijzonder herinner ik me onze vakantie op Gran Canaria (wat 
warenn we onschuldig en wat moesten we hard rennen), die keer dat we - totaal 
onvoorbereidd - Luik/Bastenaken/Luik gingen fietsen (en het haalden dankzij de 
bananen!),, en natuurlijk onze trip naar Cordoba (nooit meer een huurauto voor mij!) . 
Tridia;; ji j bent in de afgelopen jaren een onmisbare hulp voor mij geweest en je hebt 
eenn grote bijdrage geleverd aan onze internationale samenwerking door het versturen 
vann de vele pakjes naar alle uithoeken van de wereld. Bedankt voor al je hulp daarbij 
enn al die keren dat je stammetjes voor me uit de vriezer hebt gehaald. Ook bedankt 
voorr de vele artikelen die je het afgelopen jaar voor me hebt geprint. 

Annemariee van den Brandt, Mimount Enaimi, en Marianne van Prehn bedankt voor de 
gezelligee collegialiteit en alle keren dat julli e DNAtjes voor me hebben uitgevuld, 
gespoligotyped,, gasten hebben opgeleid c.q. geêntertaind, etc. Als ik iets vraag is het 
altijdd 'extra' werk - bovenop de diagnostiek - en juist daarom waardeer ik het zo dat 
dee samenwerking met julli e altijd zo plezierig is verlopen. 

Mirjamm Dessens, hoofdanalist van afdeling mycobacteriën (al wil je dat eigenlijk liever 
niett weten); wat zal het gek zijn als ji j later dit jaar gaat 'Remkussen'. Ik heb het erg 
gezelligg gehad bij jou en Tridia op de kamer. Bedankt voor dat je me op de hoogte 
hieldd van alles wat er zoal speelde binnen het LIS en voor alle 'peptalks'. 
Evelienn Kampert, bioveiligheidsfunctionaris van het nieuw te bouwen biosafety level 
3/44 laboratorium, ondanks je zo heel andere invalshoek hoor ji j ook echt bij de 
MYCOs!!  Ik heb veel bewondering voor je netwerkvaardigheid. Bedankt voor je 
interessee en de gezellige lunches. 

Ikk heb in mijn tijd bij de MYCOs al heel wat mensen zien komen en gaan, maar vooral 
Bettyy Au liet bij mij een bijzondere indruk achter. Betty, je kwam als stagiaire voor een 
'brainwashh moleculaire epidemiologie TB', om vervolgens een stage in Hong Kong te 
volgen.. Per email heb ik je stage begeleid en was verbaasd om te zien hoe goed je het 
deed.. Het artikel in hoofdstuk 4 is een direct gevolg van jouw werk daar. Iets waar je 
terechtt trots op mag zijn, want slechts een zeer kleine minderheid van de stagiaires 
bereiktt dit en is zo gemotiveerd. Voor mij was het ook een bijzondere ervaring om voor 
hett eerst een artikel te schrijven zonder dat ik al het praktische werk had gedaan. Na je 
stagee kwam je bij ons werken en daar heb je - in de helaas maar zeer korte tijd - een 
enormee berg werk verzet wat tot nog twee publicaties zal leiden. In jou had ik een 
perfectionistischee zielsverwant gevonden. Bedankt voor al je inzet en vriendelijkheid. 
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Recentt hebben ook de twee paratuberculose onderzoekers, Piet Overduin en Arnold 
Herreweg,, ons verlaten. Piet, bedankt voor de gezelligheid; we waren helaas maar kort 
kamergenoten.. Ik vergeef het je datje tegenwoordig vaker met de virologen luncht dan 
mett ons. Arnold; jouw frisse blik op de zaken was soms schokkerend, maar altijd 
nuchterr en meestal terecht. Heel, héél hartelijk bedankt voor je hulp met de mooie 
cover.. Je gaat het maken in de grafische wereld! 
Ookk alle andere ex-MYCOs en stagiares; heel hartelijk bedankt voor de gezellige 
samenwerking. . 

Nogg twee andere RIVMers hebben zeer veel bijgedragen aan het TB onderzoek van onze 
afdeling;; Herre Heersma en Annette de Boer. Herre, bedankt voor al je technische support 
voorr wat betreft onze databases en de gezellige uitstapjes die we hebben gemaakt (o.a. 
naarr Bruce Springsteen). Zonder jou hadden we de Cordoba trip misschien wel niet 
overleefd!!  Annette, bedankt voor de plezierige samenwerking. Vooral door je tact en 
enthousiasmee heb je veel bij de mensen van onze afdeling en de CAonTB bereikt. Je hebt 
mee ook een goed voorbeeld gegeven van hoe op een rustige wijze te promoveren. 

Graagg wil ik verder iedereen bedanken die direct of indirect betrokken is geweest bij ons 
onderzoek;; medewerkers van het KNCV tuberculosefonds, de TB klinieken, 
universitairee centra, GG&GDen, en streeklaboratoria. Een aantal mensen van deze 
instellingenn wil ik graag persoonlijk bedanken voor de plezierige samenwerking en 
discussiess tijdens het onderzoeksoverleg e.d.: Maruschka Sebek (voor de clusterbe-
sprekingenn en je nooit aflatende belangstelling), Adri van der Zanden (voor je 
enthousiasmee en interesse voor mijn promotie), Marieke van der Werf (voor je bijdrage 
aann mijn begrip van de epidemiologische analyses en al je snelle reacties op mijn 
vragen),, Rogier van Doorn, Frank Cobelens, Suzanne Verver, Nico Kalisvaart, Henk 
vann Deutekom, Rob van Hest (voor je smakelijke verhalen), en Reinout van Crevel. 

AfterAfter thanking my colleagues in TB work in the Netherlands, I wish to thank the many 
internationalinternational colleagues who have contributed directly or indirectly to this thesis. I 
thankthank all the participants and associated members of the Concerted Action on 
TuberculosisTuberculosis (CAonTB) projects. Most works in this thesis are 'products' of the 
CAonTB,CAonTB, and would not have been possible without you. I consider myself very lucky 
toto have had the opportunity to work with all of you. 
II  wish to thank all the co-authors that have contributed directly to the work in this 
thesisthesis for their pleasant collaboration, in particular those who co-authored twice; 
JudithJudith Glynn (thanks for teaching me your 'table trick'), Philip'MIRU' Supply, Angel 
Cataldi,Cataldi, and Robin Skuce. 
Furthermore,Furthermore, I wish to thank all contacts in the field for sharing their strains or data. 
OnlyOnly your willingness to collaborate has made the studies in this thesis possible. 

Finally,Finally, I wish to thank all colleagues who visited the RIVM for training in molecular 
epidemiologyepidemiology of TB. Working with you has taught me a lot. I will  never forget 'my' 
firstfirst two guests: Haimanot Guebrexabher (I will  come to Ethiopia some day!) and 
AndreaAndrea Gori (all the girls in the lab were jealous of me). Milan Kubin, you visited our 
lablab several times (by bus) and I was very excited to come to Prague, and later, on a 
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triptrip  to Brno with you. Thanks to you I got my first first-author paper and was invited 
toto my first Czech meeting. Some other guests also left us with very special memories; 
RaulRaul Diaz 'skiing champion of Cuba' (I still wonder why so many Cuban people 
changedchanged their sexes); Merhnnoosh Douroudchi, you have taught me a lot about a 
countrycountry (Iran) I knew nothing about; Due Ahn, you did the first age-stratified study 
andand showed that the Beijing genotype is emerging in Vietnam; Noel Smith, thank you 
forfor the lessons in population genetics and for being a friend. 

Gerardd Loeber, hoofd van het Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en 
Perinatalee Screening (LIS), bedankt voor mijn plekje binnen het lab. Het LIS voorziet 
inn een plezierige werkomgeving. 
Joopp Schellekens, bedankt voor je altijd zo positieve commentaar op manuscripten e.d.. 
All ee andere LISers wil ik bedanken voor hun collegialiteit, in het bijzonder de 
'computerboys'' voor al hun hulp en geduld met mijn ongeduld wat computers betreft 
(enn Christian speciaal voor de hulp met de postscript files - op je vrije dag nog wel!), 
afdelingg beheer (Marcel Hofstee wat heb je ons altijd verwend) en de secretaressen (in 
hett bijzonder Monique 'reisdeclaratie specialiste' van Neerbos). 

Naastt de LISers zijn er nog meer mensen die het me bij het RIVM naar de zin hebben 
gemaakt.. Ex-MMBers, bedankt voor julli e collegialiteit en voor alle keren dat ik 
materialenn en kennis bij julli e mocht 'lenen'. 
Mensenn van de repro, de grafische diensten (vooral Frans van den Berg en Ernst 
Rozendaal),, het facilitair bedrijf, de postkamer en de financiële afdeling: allemaal 
hartelijkk bedankt voor de plezierige samenwerking. 

Familie,, vrienden en meiden van ballet, bedankt voor julli e belangstelling voor mijn 
verhalenn over mijn werk en dienstreizen en voor het zorgen voor de broodnodige 
ontspanning. . 

Lievee Papa en Mama, bedankt voor de keuzenvrijheden die julli e mij hebben gelaten 
enn de steun die julli e mij altijd hebben gegeven. Bedankt voor alle keren dat julli e zo 
liefdevoll  voor Jasmijn gezorgd hebben en dat ik bij julli e mocht 'aanvallen'. 
Lievee Jasmijn, je hebt mijn leven voorgoed veranderd. Ik ben zo blij datje er bent en 
datt je me laat zien wat er werkelijk belangrijk is. 
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