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Na 5 jaar is het dan zover. Ik ben toegekomen aan het schrijven van het laatste en meest 
gelezen hoofdstuk! Omdat onderzoek teamwork is wil ik graag iedereen bedanken die, op 
welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
 
Allereerst wil ik graag de deelnemers van de Amsterdam Cohort Studies on HIV and AIDS 
bedanken, zonder hun medewerking was het beschreven onderzoek niet mogelijk geweest. 
 
Hanneke, na mijn stage gaf je mij de kans om promotieonderzoek te doen op jouw afdeling. 
Heel erg bedankt voor alle begeleiding, je vertrouwen, je enthousiasme en tijd (24-uurs-
nakijk service, voor al uw artikelen en vragen) en vooral voor een hele leuke en leerzame 
periode!  
 
Neeltje, tijdens de sabbatical van Hanneke ben jij mij gaan begeleiden en een echte 
vraagbaak geworden. Gelukkig is dit zo gebleven, ook nadat Hanneke uit terug was uit 
Amerika. Ik wil je heel erg bedanken voor al je adviezen, tijd en goede gesprekken!  
 
Brigitte, Cindy en Peter voor al het teamwork en pipetteer werk.  
Peter, na mijn eerste jaar werden wij een fulltime team en met succes! Helaas verhuisde jij 
niet mee AMC en hield onze directe samenwerking op. Gelukkig bleef je betrokken bij 
mijn project door al het sequence werk dat je hebt gedaan bij Sanquin. Ik wil je ontzettend 
bedanken voor je betrokkenheid, inzet en een hele fijne samenwerking. 
Brigitte, je hebt mij als student op de afdeling KVI ingewerkt en na de verhuizing naar het 
AMC heb je mij er ook “uitgewerkt”. Of terwijl, je moest weer eens veranderen van project 
om de laatste loodjes van deze OIO wat lichter te maken. Gelukkig hebben we met z’n 
tweeën nog heel wat werk kunnen verzetten. Bedankt voor al het pipetteer werk, je inzet en 
de gezelligheid samen op het lab en dat je mij op 6 maart terzijde wil staan! 
 
Groep Utrecht, Frank, Debbie, José en Ingrid. Bedankt voor de samenwerking, 
besprekingen en discussies die hebben geresulteerd in 4 mooie hoofdstukken. 
 
Danielle, Marit en Evelien (het kippenhok dat een beetje stiller zal worden) bedankt voor 
alle computer en taaltechnische hulp, gezelligheid en het aanhoren van mijn getier als het 
weer eens niet lukte! En voor de jaarlijkse uitstapjes naar Lowlands natuurlijk.... 
 
Dank verder aan alle coauteurs voor de samenwerking. Especially Diana, first as a student 
later as a colleague and coauthor on four papers!  
Angelique, bedankt voor het kritisch doorlezen van een groot aantal van de stukken in dit 
boekje. 
 
Studenten Imke en Fareed voor hun inzet en pipetteer werk. 
 
Fokke bedankt voor het reilen en zeilen bij KVI en Ad, als Fokke2, bij LVIP na de 
verhuizing naar het AMC. 
 
Ad, Karel, Agnes en Neeltje, dankzij jullie is de verhuizing naar het AMC soepel verlopen 
en konden we allemaal weer snel aan het werk.    
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ALLE collega’s en oud-collega’s wil ik bedanken voor discussies, samenwerking, hulp, 
steun, geduld, advies en vooral een hele leuke tijd! 
 
Verder wil ik natuurlijk vrienden en familie bedanken voor alle gezellige dingen naast het 
leven als OIO.           
 
Tot slot wil ik graag Jeroen, Martine, Luc, Marit en Ires bedanken voor ontspanning in de 
weekendjes in Eibergen en Jeroen, leuk dat jij je zus wil bijstaan op 6 maart! EN pap en 
mam voor alle steun, vertrouwen en geduld, waar het volgende avontuur ook weer naar toe 
mag leiden...  
 
 
Marjon 
 


