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WORD OF THANKS
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DANKWOORD

Finally, the top of this great hill has been reached – to find out that there are many more to climb. 
Fortunately, I love climbing hills; I actually enjoy it most when running to the top. Of course, climbing 
this hill would not have been possible without the support and inspiration of many great people along 
the way. As I have enjoyed very much living in different places and getting to know different cultures 
and languages, I will try to acknowledge everyone in his or her own language.
Om te beginnen met een levensles die mijn vader me bijbracht op een ijskoude decemberdag in 2010, 
toen ik nadacht over wat te doen na mijn studie. ‘Ik heb op dit soort momenten altijd mijn hart gevolgd, 
en dat heeft me altijd veel goeds opgeleverd; daar ben ik nooit mee op een plek terecht gekomen waar 
ik later spijt van had’, was min of meer wat hij zei. Die uitspraak heeft veel van mijn latere beslissingen 
makkelijker gemaakt. 
De eerste beslissing was te beginnen aan dit project. Martin, dankjewel voor je onvermoeibare 
enthousiasme en ruimdenkendheid, zonder dit zou dit project niet hebben bestaan, laat staan tot een 
succesvol einde zijn gebracht. Jouw steun was onmisbaar om uit de vele letterlijke en figuurlijke gaten 
in Gabon op te staan. 
Tom, jouw kwaliteit om uit een wirwar van resultaten enkele heldere en gevatte conclusies te 
trekken is een grote inspiratie. Jouw vermogen de lezer aan de hand te nemen en te vertellen over 
je bevindingen, hoe ingewikkeld ook, is bewonderenswaardig en ik hoop daar nog veel van te leren.
Het enthousiasme van Michèle zou iedereen doen beginnen aan een project in de tropen. Michèle, 
dankjewel voor je hulp bij het openen van verschillende essentiële deuren die het mogelijk  gemaakt 
hebben deze droom te verwerkelijken. 
Graeme, it has been a great pleasure to go through the different phases of a research project with you; 
your analytical and thought-through approach to research are a great inspiration. Your qualities as a 
researcher and a clinician are a great example to me. 
To all (co-)promotores, I hope this work has only been the beginning of what is yet to come in the 
future!
Dan mijn paranimfen, Rosanne en Lianne. Rosanne, de collega’s met wie je, na een week samen naar 
het AMC fietsen, werken op een oppervlakte van ongeveer 8 m2, samen sporten, ook nog eens met 
veel plezier gaat borrelen op vrijdagavond zijn niet dik gezaaid. Dank voor je vriendschap! Lianne,  
dank dat je me naar alle uithoeken van Afrika bent gevolgd; jouw positiviteit en levensvreugde hebben 
het een fantastisch avontuur gemaakt. 
Fase I - Amsterdam
Buiten de personen die al genoemd zijn nog veel dank aan Tine voor haar hulp bij de Afrikaanse en 
Amsterdamse bureaucratie. De overige leden van Martins’ onderzoeksgroep, Jelle, Sophie, Cees, Bram 
(ook hele goede supervisoren), jullie zijn fantastische collega’s, ik hoop nog veel van jullie mee te maken. 
Tamara, Barbara, Monique, Danielle, Lonneke en Maryse, dank voor jullie hulp in het laboratorium. 
Rebecca voor het inzichtelijk maken van een berg review resultaten. Tot slot, de opleiders; zonder jullie 
flexibiliteit was het niet mogelijk geweest dit alles tot een succesvol einde te brengen. 
Fase II – Lambaréné
Om te beginnen in het Holland House. Mischa, jouw gedrevenheid en ijzeren discipline zijn 
bewonderenswaardig en heel stimulerend. Sebas, dank voor al je technische en huiselijke support. 
Kara, Alma, Martijn, dank voor jullie enthousiasme, harde werk en tolerantie tegenover de grillen van 
de Gabonese gevestigde orde... Astrid, la seule Gabonaise a la maison Hollandaise; Merci pour me 
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AKNOWLEDGEMENT

faire comprendre la culture Gabonaise!
I have met many wonderful people at CERMEL and cannot thank them all in person. Special thanks to 
Dorothée and Pia for being there in difficult times. Sabine Bélard, it has been great working with you, 
thanks for your stimulation and inspiration that got me so much further! Akim thanks for your efforts 
to deal with several aspects of Gabonese politics, and Marguerite, for your support in the laboratory. 
Remotely connected, many thanks to Tom Heller, your passion for ultrasound has been inspiring, and 
your simultaneous supervision through Skype was great!
Les collegues du CTA Lambaréné, merci pour m’aider a realiser ce projet. Dr Rossatanga, merci pour 
faciliter ce projet a votre clinique. Une remerciement speciale à Tania, qui a fait les jours au CTA 
beaucoup plus agréable. Merci a tous les participants de nos études en Lambaréné. 
Fase III Kaapstad
After meeting so many great people in Gabon, the travelling continued to Cape Town. Apart from 
the fantastic supervision of Graeme I have worked with many more inspiring people in South Africa. 
Charlotte, thanks for being such a great colleague and nice person.  Amy, sisi, pushing trolleys was never 
as fun! The great help of both of you has made our project fly. Robert and Katalin, thanks for pulling 
me out of the jungle in Uganda, that’s where it all started. Kathy, René, Patrick, Vanessa, Amanda and 
James, thanks for your help in and around the laboratory. 
My two Cape Town gurus: Elisa, I never met a person as passionate about flow cytometry, and you are 
such a great teacher! Sabine Hermans, epi-guru and great friend, I am sure the paths of our lives will 
continue to cross.
MK, Buyiswa, sister Madikane, Lebo and Mbeki, enkosi ngomsebenzi wakho kakhulu! Enkosi kakhulu 
izigulane zethu!
My Afrikaanse familie, Charl, Antoinette, Fred, Anna-Rosa, Rhonddie en Deon, baie dankie vir julle 
support; dis een groot voorreg om so’n lekker familie te hè al die pad aan die ander kant van die 
wêreld!
Last but not least...
Lieve vrienden in Amsterdam en omstreken, dank voor jullie steun en begrip; de komende jaren beloof 
ik jullie minder te verwaarlozen dan de afgelopen twee...
Thom, jouw hulp met komma’s en ronde cirkels heeft menig artikel een stuk leesbaarder gemaakt. 
Barbera en Clara, fijnere zusjes kan ik me niet wensen! Arie, dank voor al je hulp bij de financiele 
gevolgen van mijn globetrotter-schap.   
Mama, jouw kracht en onvoorwaardelijke steun maakten het mogelijk mijn hart te volgen. Het grootste 
voorbeeld ben jij, en jouw trots is goed voor twee. Mama, Thom, Clara, dank voor jullie enthousiasme 
om me in alle uithoeken op te komen zoeken, ik ben blij dat alles met jullie te kunnen delen!
Gys, baie dankie vir die fantastiese support, jou geluister vir my gepiep en die vreeslik coole lay-out en 
cover. Ek kan nie wag vir al die berge wat ons saam gaan klim in die lewe!




