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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Hepatitis C virus : epidemiology and immunology

van den Berg, C.H.S.B.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
van den Berg, C. H. S. B. (2009). Hepatitis C virus : epidemiology and immunology. [Thesis,
fully internal, 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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/hepatitis-c-virus--epidemiology-and-immunology(ee23a63a-1d73-4e7a-97f8-b8cdff101dd4).html


   ⏐225 

 

 
 

 

Chapter 6  
Dankwoord 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



226⏐ 

Dankwoord 

´The sky is the limit´, dat leek af en toe het motto van mijn project en was het grote 
voordeel van als één van de eerste HCV AIO’s te beginnen bij de GGD: alles wat leuk 
was kon, en mocht. Nadat ik de vacature in de yellow pages had gelezen, bedacht had 
dat die vacature mij op het lijf geschreven was en ook daadwerkelijk werd aangenomen, 
heb ik de afgelopen 4 jaar met heel veel plezier aan dit proefschrift gewerkt. Maar het 
was er waarschijnlijk niet in deze vorm geweest als ik niet veel hulp (en gezelligheid) 
van anderen had gehad in deze periode, en daarom wil ik iedereen die heeft 
bijgedragen aan dit boekje vanaf deze plek bedanken.  
 
Mijn begeleiding door promotor en co-promotores was buitengewoon en bovenal erg 
aangenaam: Roel, Maria, Debbie, ik vond het een eer door jullie opgeleid te worden en 
ik heb waanzinnig veel van jullie geleerd. Dankjulliewel voor jullie kritische blik, het 
enorme tempo waarmee jullie stukken becommentarieerden en voor het motiveren op 
momenten dat ik het even niet meer zag zitten. Roel, ik waardeer het enorm dat je me 
altijd mijn eigen gang hebt laten gaan. Hoewel je sinds het begin vaak sceptisch was 
over de immunologische kant van dit boekje --en dan met name over het feit of die kant 
er ooit zou komen-- heb je me altijd laten doorgaan als ik weer eens riep “Ja… Maar… 
De proeven lopen bijna, maar als het volgende week/maand/jaar niet lukt, dan stop ik er 
mee”. Wist je al die tijd al dat ik dat toch niet zou doen? Maria, het feit dat jouw deur 
altijd open stond en dat je altijd tijd maakte (ook als je die eigenlijk niet had en zelfs als 
je aan de andere kant van de aarde zat) om te overleggen en te brainstormen over 
nieuwe, wilde HCV plannen, hebben me enorm geïnspireerd en gemotiveerd de 
afgelopen jaren. Debbie, jouw gedrevenheid en onuitputtelijke positieve inslag werken 
enorm aanstekelijk, en ook al ben ik op mijn enthousiasme aangenomen en niet op mijn 
genialiteit, hoop ik dat je tevreden bent met het resultaat dat er ligt.  
 
De beoordelingscommissie van dit manuscript: prof. dr. Miedema, beste Frank, bedankt 
voor het plaatsnemen in de beoordelingscommissie, jammer dat je niet bij de 
verdediging kan zijn. Ook de overige leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. Ten 
Berge, prof. dr. Brinkman, prof. dr. Janssen, en prof. dr. Levi, wil ik bedanken voor het 
beoordelen van dit proefschrift. Dr. Fontanet, dear Arnaud, thank you very much for 
reading the manuscript and for coming to Amsterdam. 
 
Nening en Marleen, mijn paranimfen, ik ben blij dat jullie naast me staan op deze 
bijzondere dag. Lieve Nening, dankjewel voor alle (praktische en emotionele!) steun de 
afgelopen 3,5 jaar in het lab. Ik zal ‘onze’ flow (en het foute uur) gaan missen! Lieve 
Marleen, dankjewel voor het doorsturen van de vacature, voor alle geweldige vakanties 
(waarvan eentje inclusief je collega´s!), en ik weet zeker dat jij hier volgend jaar ook 
staat, succes met die laatste stukken! 
 
Al mijn (oud)-collega’s bij de GGD Amsterdam wil ik heel erg bedanken voor hun 
bijdrage aan dit proefschrift. Allereerst mijn kamergenootjes: Akke en Karen, ´kamer 
150 oude stijl´, wat hebben wij veel gelachen daar! De aangrenzende kamer met 
verpleegkundigen (in chronologische volgorde): Joke, Ans, Janneke, Bettina, zuster 
Marjolein en Laura: dankjulliewel voor de gezelligheid en alle hulp. Sandra, helaas 
hoeven we nu nooit meer met z’n tweeën met een GGD-autootje op pad om levens te 
redden… Titia, af en toe leek het wel Herberg De Zoete Inval op B1.10A, maar het was 
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vooral heel productief en gezellig! Thijs en Robin, dankjulliewel voor alle koppen koffie 
en lunches binnen of buiten de deur. Het was fijn dat jullie bleven hangen op de GGD! 
Colette, dat was nog eens een manier om te leren analyseren! Anneke, dankjewel voor 
het beantwoorden van al mijn vragen over de (in opzet briljante!) D-data, ik ben zo blij 
dat ik nauwelijks iets met de H-data heb hoeven doen!!! Anouk, het motto “bij twijfel, 
kopen” houden we er zeker in. Freke, als jij het niet goedkoper kan vinden op internet, 
dan kan het niet! Wanneer gaan we nou naar Marrakech (en dat geldt ook voor jou, 
Jannie!)? Christine, jij leerde ons druggebruikers te behandelen voor HCV, de DUTCH-
C is door Karen en jou een enorm succes! Ineke, zó gezellig dat je weer terug kwam 
naar de afdeling onderzoek! Maarten, hoewel je af en toe wat sarcastisch uit de hoek 
komt, ben je geloof ik een aanwinst voor de afdeling. In ieder geval weet je veel van 
STATA! Bart, volgend jaar ben ik er weer bij met carnaval! Geen afdeling zonder 
secretariaat: Carol Ann en Will (als jij het niet weet…). Verder natuurlijk ook alle andere 
collega’s van de afdeling onderzoek: Daniela, Dick, Femke (nu ook HCV!), Irene (soms 
was een full time begeleider misschien toch handiger), Marc, Maria X, Marion, Marlies, 
Martijn, Rik (die snoeppot was killing!!), Ronald (dankjewel voor al je commentaar en 
hulp bij alle (statistische) stukken), Udi (zoals jij is er maar één), en Wijnand. Ook met 
onderzoekers van andere afdelingen heb ik met veel plezier samengewerkt: Gijs (als je 
tijd had…), Ray (ik doe het best leuk voor een dokter, toch?), en Reinier. Officieel geen 
GGD, maar erg gezellig op congressen: Joep en Bart, San Francisco en Washington 
waren top, wanneer gaan we weer? 
  
In het UMC Utrecht hadden we binnen de afdeling immunologie onze eigen ‘Groep 
Debbie’: Ana (HLA rules!), Anne (ook bij jou werd de immunologie aan het einde écht 
leuk), Belete, Dan, Desta, Evelien, Floor (nog 
en HCV?), Ingrid en Jolanda (fijn dat we in de laatste fase van onze promoties 
lotgenotencontact konden hebben, het is allemaal toch goed gekomen), Joop (onze 
joined effort heeft toch twee mooie papers opgeleverd! ), Karlijn (de core blijft Core!), 
Leonie (zouden we nu het af is vaker kunnen gaan sporten?), Ronald en Wouter (het 
blijft een briljant plan!).  
 
AIO-kamer 3 in Utrecht heeft een enorm verloop gehad de afgelopen jaren, wat 
resulteerde in niet minder dan 22 kamergenoten in 3,5 jaar tijd! En misschien vergeet ik 
dan zelfs nog iemand... Hoewel jullie allemaal hebben bijgedragen aan een gezellige, 
productieve, aan-het-eind-van-de-middag-bloedhete kamer, wil ik een aantal van jullie 
apart noemen, waaronder de laatste bezetting: Annelieke, Arjen, Ellen, Kees (niks mis 
met iedere dag kroketten!), Peter, Rogier, Sabina, en Suzanne (de term “woest 
aantrekkelijk” is niet meer uit mijn vocabulaire te krijgen). And of course I would also like 
to thank my English speaking roommates Hakim en Vica. Verder wil ik nog twee 
mensen van de oude garde bedanken, Jantine, Lydia (succes bij het IRAS!). Naast AIO-
kamer 3, waren er nog twee AIO-kamers, een hoop stafkamers en een complete andere 
verdieping waar veel collega’s zaten en zitten die ik wil bedanken, ik zou niet durven om 
een uitputtende lijst te maken, maar ik wil in ieder geval Ankie (kom maar door met die 
2e pannenkoek), Christine, Eva, Ineke (ook eindelijk klaar!), Gerrit, Kiki (en toen zat je 
ineens in mijn commissie, super!), Linde, Nienke, Sigrid en Marieke noemen. En ook 
hier mag het secretariaat niet ongenoemd blijven: Saskia en Yvonne, dankjulliewel.  
 
Verder wil ik alle deelnemers aan de Amsterdamse Cohort Studies bedanken, zonder 
wie veel van de studies in dit proefschrift niet mogelijk waren geweest. Naast het feit dat 
mijn project één grote samenwerking was, zijn veel stukken in dit proefschrift het 

adenken over interactie tussen EBV neens 
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resultaat van samenwerking met andere afdelingen dan de twee waar ik heb gewerkt. Ik 
wil alle co-auteurs bedanken voor hun belangrijke inbreng in dit proefschrift, met name 
Margreet Bakker, Janke Schinkel, Marcel Beld, en Richard Molenkamp.  
 
Zonder vrienden die accepteren dat je soms liever achter je pc blijft zitten dan met ze af 
te spreken, en die je ook nog leuk vinden als je vlak vóór de deadline van je manuscript 
zit, is het denk ik heel lastig om te promoveren. Lieve Carline en Jasper, bij jullie mocht 
ik altijd crashen, en ik ben heel blij met jullie relativeringsvermogen (en kookkunsten!). 
Cindy, vriendinnetje van het eerste uur, ook al woon je ver weg en ben je nu mama, we 
gaan elkaar nog vaak zien! Sytske, het was me het jaar wel, er is veel veranderd, maar 
eigenlijk is alles hetzelfde gebleven. Fonnet en Fleur, van samen co-assistent op de 
chirurgie in Hilversum tot vriendinnetjes en lotgenoten: de een promoveert een week 
eerder dan ik en de ander volgend jaar, dankjulliewel voor de koppen koffie, de etentjes 
en natuurlijk het tripje naar Turijn! Imelda, wat een heerlijke vakanties en wat kun jij goed 
forel vissen… 
 
En dan als laatste diegenen die voor mij het allerbelangrijkst zijn: lieve papa en mama, 
dankjulliewel voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun, voor jullie ongekende 
vertrouwen in mij en voor het op de poezen passen als ik weer eens 3 weken vakantie 
aan een congres moest vast plakken! Ik hou van jullie. 
 
 
Charlotte 
 


