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Het is al veel vaker gezegd, maar het is nog steeds niets minder waar:
promoveren doe je niet alleen. Ik ben dan ook veel mensen dank verschuldigd.
Zonder de hulp van hen had ik nu nog met een pipet/rat in de hand op het lab
gestaan. Ondanks dat ik nu het gevaar ga lopen dat ik mensen ga vergeten (en ik
vergeet toch (bijna) nooit wat  ;o) maar toch hiervoor alvast mijn excuses), wil ik
toch een aantal mensen bij name noemen.

Allereerst mijn promotores prof. Meijer en prof. The voor de kans die ik
gekregen heb om me op dit onderzoek te storten. Dick, hoewel je mijn onderzoek
van vrij nabij hebt gevolgd, heb je me toch enorm veel vrijheid gegeven om het
onderzoek zelf in te vullen. De informele, maar boeiende vrijdagmiddag
besprekingen waren dan ook de moeite waard. Ook prof. The wil ik bedanken
voor de getoonde belangstelling voor de vorderingen tijdens mijn onderzoek.
Voor de praktische begeleiding ben ik beide referenten Marco en Ingrid veel dank
verschuldigd. Marco, jij was er van het begin af aan al bij betrokken. Tijdens mijn
afstudeerstage bij de Klinische Immunologie is door jou mijn interesse voor CMV
aangewakkerd. Meestal hadden we aan een half woord genoeg om elkaar te
begrijpen, waardoor onze wekelijkse besprekingen effectief bleven. Vaak was ik
na het wekelijkse uurtje weer helemaal "fris" en hadden we weer een tiental
experimentjes bedacht die we eigenlijk ook nog "even" moesten doen. Ook toen
het "even allemaal wat minder ging", wist ik me toch enorm door jou gesteund.
Ingrid, jij bent er de laatste 2,5 jaar bijgekomen. Je bent zeker niet tijdens de
makkelijkste periode van dit onderzoek ingestapt. Toch heb je dat, ondanks je vele
andere taken, gedaan en mede dankzij jou enthousiaste inbreng heb ik mijn lol in
het onderzoek gehouden en is het boekje er toch gekomen. Ook jouw deur
stond/staat altijd open en de (wetenschappelijke) discussies heb ik altijd als leuk
en nuttig beschouwd.

Naast wetenschappelijke input, is er ook output noodzakelijk. In het
bijzonder wil ik Hester en Catharina bedanken voor de eindeloze stapels plaque
assays, vries- en paraffinecoupes, kleuringen, bindingsexperimenten, ELISAs en
dierexperimenten. Zonder jullie hulp was mijn "eindsprint" vooral GEEN sprint
geweest. Ook jullie meedenken was een veilig gevoel. Ik ben bang dat jullie nu
iemand anders moeten vinden tegen wie je moet zeggen dat 'ie zijn stapels platen
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en coupes eens op moet ruimen. Tevens wil ik ook hier Anne-Miek ("ik ben geen
Belg") bedanken voor de hulp bij de laatste grote dierproeven.
Ook heb ik het genoegen gehad een aantal goede bijvakkers te mogen begeleiden.
Froukje, Frouwke, Marianne en Simone: jullie hebben stuk voor stuk een bijdrage
geleverd aan verschillende hoofdstukken in dit proefschrift. Ik wens jullie veel
succes met jullie apothekersopleiding.

Mijn (voormalige) kamergenoten Leonie en Barbro: Leonie naast het feit
dat ik als collega-AIO een kamergenoot van je was, heb ik ook nog in de Numico-
groep met je samen mogen werken. Dat dit een goede samenwerking is geweest
blijkt wel uit de vele hoofdstukken in dit boekje. Verder heb ik je nuchtere kijk op
alles als bijzonder aangenaam ervaren. Barbro, voormalig ex-kamergenoot (en
tegenwoordig wederom kamergenoot), als "terminale AIO's" hebben we
regelmatig als elkanders praatpaal gefungeerd. Ik vind het dan ook leuk, dat we
tegenwoordig weer collega's zijn. Jullie beiden (maar ook Gij, Polinga) zullen het
met me eens zijn, dat de maand november een goede maand van promoveren is..
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om Klaas apart te noemen.
Klaas, door jou is dit alles begonnen. Als student bij de Pathologie heb jij, mede
met Winston en Po Kam, bijgedragen aan mijn wetenschappelijke vorming. Mede
via jou heb ik een kans gekregen bij de Kinetiek. Ik heb al vaker gezegd: ik heb er
nog steeds geen spijt van!

Verder wil ik iedereen van de kinetiek bedanken waar ik ook maar iets
(hetzij wetenschappelijk, hetzij iets anders) heb gedaan. In het bijzonder de
"lunchclub": Ruben, Maaike, Alie, Hafida, Marina, Annelies en Marjolein. De
"hak-op-Barry dagen" zijn niet meer… Ook wil ik Willem en Robert-Jan
bedanken voor hun hulp in bange computerdagen. RJ, "ons" conjugaat is er dan
wel niet gekomen, toch bedankt voor je hulp! "Ome" Jan, bedankt voor al je hulp
bij alle wissewasjes die het een AIO toch zo lastig kunnen maken.
Ook mijn nieuwe kamergenoten van de Pathologie en GRIAC-leden, bedankt voor
het meemaken van de laatste promotie perikelen.

Ontspanning is goed, daar wil ik alle volleybalvrienden van Oranje Nassau
voor bedanken (in het bijzonder H3 en H4 en natuurlijk D7: ook jullie gaan
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promoveren, ik voel het!). Niets is zo fijn als "op therapeutische basis tegen een
bal aanslaan". Bij jullie kreeg ik de kans. Nu maar eens kijken wat de eerste klasse
ons biedt..
Jan-Luuk en Marco, ik heb altijd ontzettend veel lol met jullie gehad in het zingen.
Of de grote doorbraak er komt? Ik weet het niet, misschien moeten we het maar
eens in de USA proberen ;o). JL, ik ben blij dat je mijn paranimf wilt zijn. We
hebben veel samen gedaan: van pipetteren tot op 3.5 km uit een vliegtuig springen.
Ik ben blij dat Ingrid en ik jou, samen met Marjan, tot onze vriendenkring mogen
rekenen. Veel succes in de States.

Alle andere vrienden en familieleden, in het bijzonder Marco, Egbert, Han
en Rike, broer Guido en Monique en de Hillies, bedankt voor jullie vriendschap
en belangstelling. Han, fijn dat je mijn paranimf wilt zijn. Als ik nog eens wat
voor jou kan doen ;o)

Dick, Henny, Pa en Ma, terwijl ik mijn proefschrift aan afronden was,
stonden jullie in ons nieuwe huis te klussen en te verhuizen. Da's toch wel een
luxe positie (voor mij dan), ik ben jullie daar dan ook erg dankbaar voor.

Pa en Ma, jullie hebben mijn keuze voor het studeren en promoveren altijd
ondersteund. Pa, ik wil je nog even apart bedanken voor de hulp met dit boekje, IK
ben er trots op!

Tot slot, Ingrid: de paranimf primus in mijn leven. Je bent mijn ware steun en
toeverlaat. Dank voor alles. Je bent een kanjer!!

Barry




