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Dankwoord 
 

 

Dit proefschrift heeft bestaansrecht verworven door de inspanningen van vele 

collegae. Op de eerste plaats wil ik noemen Jeroen den Boer, met wie ik al vanaf 

1996 samenwerk op het terrein van Legionella infecties. Het doet me genoegen dat 

we nu in één organisatie werken hetgeen onze samenwerking nog verder heeft 

geïntensiveerd. Jeroen, we gaan nog mooie tijden tegemoet. 

In een adem noem ik Jacob Bruin, die ongelooflijk veel praktisch werk heeft 

verzet, maar daarnaast blijk heeft gegeven over een creatieve geest te beschikken 

en positief heeft bijgedragen aan vele discussies. 

Ik wil bedanken Roel Coutinho, Joop Schellekens, Wim Wannet, Kim van der 

Zwaluw en alle andere medewerkers van het RIVM die direct of indirect een 

bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Vooral in de beginfase van het onderzoek hebben we frequent levendige discussies 

gehad in het AMC. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Peter Speelman en 

Kamilla Lettinga, maar ook naar alle anderen die betrokken zijn geweest bij het 

onderzoek. 

Alle collegae artsen-microbioloog die belangeloos meegewerkt hebben en nog 

steeds meewerken aan het insturen van Legionella isolaten wil ik bedanken voor 

hun bijdrage waardoor het mogelijk is geweest om een unieke stammenbank op te 

bouwen. Ik hoop nog jaren gebruik te mogen maken van jullie diensten. 

In dit zelfde kader noem ik de collegae en medewerkers van alle GGDen die al 

jaren een onmisbare rol vervullen in het verzamelen van alle gegevens bij nieuw 

aangemelde patiënten. Het opbouwen van onze database was zonder jullie hulp 

niet mogelijk geweest. 

Enerverend en motiverend waren de discussies met Björn Herpers en Bartelt de 

Jongh. Jongens, het heeft een fraai artikel opgeleverd. 

De samenwerking met Vitens en TNO heeft gezorgd voor een andere invalshoek 

die een verrijking voor ons onderzoek betekent. Ik hoop dat we deze 

samenwerking kunnen bestendigen en wil Walter van der Meer, Rik Thijssen, 

Frank Schuren, Roy Montijn en Martien Caspers danken voor hun betrokkenheid. 

Zonder iemand tekort te doen wil ik verder speciaal noemen Marcel Peeters, die 

aan meerdere artikelen heeft bijgedragen. Marcel, je kennis over de serologie is 

uniek. 

Niet in de laatste plaats gaat mijn dank uit naar alle medewerkers van het 

Streeklaboratorium in Haarlem en in het bijzonder naar de analisten van het 

Legionella laboratorium en de leden van het BEL team. Ik ga jullie niet bij naam 

noemen, maar jullie weten dat het voor mij een genoegen is om zo een fantastische 

groep “in huis” te hebben. 

Mijn maatschapsleden, Eric Ligtvoet, Albert Beunders, Dick Veenendaal en Bram 

Diederen, hebben mij in de afgelopen jaren regelmatig aangekeken met een blik 

van eerst zien dan geloven. Ik ben blij dat jullie mij in de loop van al die jaren de 
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ruimte hebben gegeven om toch door te gaan en dit uiteindelijk tot stand te 

brengen. 

Dan mag ik niet vergeten José de Koning te bedanken, die via haar secretariële 

ondersteuning structuur probeert aan te brengen in mijn soms verdeelde geest en 

een onmisbare praktische bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van dit 

boekwerk. 

Natuurlijk wil ik mijn promotor John Degener bedanken, die mij de mogelijkheid 

heeft geboden het onderzoek onder zijn supervisie af te ronden. John, ik ben je 

dankbaar voor je stimulatie, je ondersteuning en je vriendschap. Gezien onze 

parallelle interesses houdt het hiermee zeker niet op en ik zie er naar uit om in de 

toekomst verder met je samen te werken. 

Tot slot wil ik mijn echtgenote, Martha, en onze kinderen, Wendy, Dennis en 

Stefan, dank zeggen voor hun steun door de jaren heen. 

Ik spreek de hoop uit dat dit proefschrift, als laatste in de rij voortkomend uit de 

Bovenkarspel uitbraak, ook enigszins troost kan bieden aan de nabestaanden van 

degenen die het leven hebben verloren ten gevolge van deze tragedie. 




