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Het begon allemaal in 1994. In dat jaar kreeg ik de kans om na een paar jaar
’andere dingen doen’ de draad van het doen van wetenschappelijk onderzoek weer
op te pakken. Tijdens mijn studie Biologie aan de Landbouwuniversiteit
Wageningen had ik me al in menig afstudeervak en stage toegelegd op de gevolgen
van stress voor mens en dier. Mijn eerste aanraking met varkens kwam echter pas
in genoemd jaar. Op het toenmalig Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO-
DLO) te Zeist wilde men een start maken met de ontwikkeling van een stressmodel
bij varkens om de relatie tussen stress en weerstand tegen ziektes te bestuderen.
Daar had ik wel oren naar. Harry Blokhuis was degene die mij toen de gelegenheid
gaf om hieraan te gaan werken. Bedankt Harry.

Begin 1995 staken een aantal onderzoeksinstituten in Nederland de koppen
bij elkaar om te komen tot een voorstel voor een onderzoeksprogramma met als
titel ’Determinanten van adaptief vermogen’. Een belangrijk aspect van dit
programma was het vergroten van het fundamentele inzicht in de processen die de
kwetsbaarheid van individuele dieren vergroten of verkleinen. Het programma was
gericht op de intensieve houderij, en het varken werd gekozen als belangrijkste
proefdier. Door het IVO, om precies te zijn door Joop te Brake, Harry Blokhuis en
mijn persoon, is toen een deelproject uitgewerkt, met de titel: ’Meervoudige
stressoren en coping style: effect van stress op weerstand tegen ziektes bij varkens’.
Toen de financiering werd toegekend kwam ik in de gelukkige omstandigheid om
het project te mogen gaan uitvoeren. Daarmee was het startsein gegeven voor het
werken aan mijn promotie. De officiële start van het project kwam begin 1996,
omstreeks de verhuizing van het IVO naar Lelystad (fusie met het CDI: Centraal
Diergeneeskundig Instituut), waardoor het huidige Instituut voor Dierhouderij en
Diergezondheid (ID-Lelystad, gemakshalve 'het ID') ontstond. Lelystad werd mijn
werkplek, maar als promovendus werd ik verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Dat was het begin van een meer dan prettige samenwerking met mijn
promotor Jaap Koolhaas. Van Jaap heb ik bijzonder veel geleerd, met name op het
gebied van wetenschappelijk inzicht en logisch redeneren. Jaap, jouw kritische en
stimulerende begeleiding, samen met die van Harry, liet weinig te wensen over. Ik
had ook een prima medium om met jou, Harry, en verschillende andere collega's
van het ID over de diepgang en voortgang van het onderzoek te kunnen praten: ons
AIO-overleg. Dit overleg was met name interessant omdat hier ook de promotie-
projecten van collega-AIO's Ingrid de Jong en Johanna de Groot in besproken
werden. Ingrid en Johanna zijn daarom nauw betrokken geweest bij mijn
onderzoek, en onze projecten waren dan ook perfect op elkaar afgestemd. Ingrid en
Johanna, bedankt voor de zeer plezierige samenwerking. De afstemming op het
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project van Johanna was met name bijzonder omdat haar project ook deel
uitmaakte van het eerder genoemde programma ’Determinanten van adaptief
vermogen’, en we in de laatste fase van onze projecten gezamenlijk experimenten
zouden gaan uitvoeren. Op deze manier werd het verband gelegd tussen stress en
weerstand tegen ziektes. Dat is prima verlopen en het resultaat is te vinden in
hoofdstukken 4 en 5. Ik ben ook blij dat Johanna paranimf zal zijn tijdens mijn
promotie-plechtigheid, en dat onze samenwerking dus op een bijzondere manier
wordt afgesloten. Johanna, succes bij de afronding van jouw promotie.

Eerder noemde ik al Joop te Brake. Joop stond mede aan de wieg van dit
project en met Joop heb ik afgelopen jaren zeer nauw en prettig samengewerkt.
Joop was bijzonder goed in het corrigeren van mijn manuscripten, en voor
literatuur kon ik vaak bij hem terecht. Joop, ondanks dat je recentelijk afscheid
hebt genomen van het ID en het onderzoek, hoop ik dat onze wegen zich blijven
kruisen. Bedankt voor je onmisbare inbreng, en vooral .... hou je goed!

Johan van de Burgwal wil ik ook speciaal nog noemen, niet alleen
vanwege zijn hulp bij de voorbereiding en uitvoering van experimenten. Johan, aan
jouw droge humor, en onze discussies over ’de zin van het leven’, denk ik met veel
plezier terug. Door jou heb ik beter leren relativeren. Je was een belangrijke
schakel in mijn onderzoek, en misschien ook wel een beetje daarbuiten, bedankt!

Al met al dreigt mijn dankwoord ook weer een lang hoofdstuk te worden.
Sommigen denken dat dit een karaktereigenschap van mij is. Consistentie in een
bepaald kenmerk is inderdaad een belangrijk aspect van een coping strategie. Ik
vraag me af welke strategie dan bij mij zou passen. Ik laat het maar even in het
midden! De volgende mensen wil ik graag nog bedanken voor het leveren van een
bijdrage aan mijn onderzoek, of de omlijsting daarvan:

Collega’s van de afdeling Gedrag, Stressfysiologie en Management van het
ID, bedankt. Jullie zorgden voor een stimulerende, gezellige omgeving, waardoor
mijn welzijn in ieder geval gewaarborgd was. Derhalve dank ik Bonne, Dinand,
Douwe, Gerdien, Godelieve, Hans, Hennie, Ina, Ingrid, Joop, Kathalijne, Kees,
Klaas, Marc, Marjan, Mechiel, Sander, Wim, en Yvonne. Mijn stagiaires Goffe de
Boer, Jelle Duyf en Onno Nieuwenhuis, bedankt voor jullie onmisbare praktische
bijdrage aan de laatste 2 experimenten.

Overige collega’s van het ID die ik wil bedanken zijn in de eerste plaats
Bas Engel en Willem Buist. Bas en Willem, jullie wil ik speciaal nog even noemen
vanwege jullie statistische ondersteuning. Deze was in één woord: klasse! Verder
wil ik met name nog noemen: Wim Boersma, Fred Borgsteede, Joop de Bree,
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Michel Breuer, Ruud Dekker, Jo Erkens, Jan Fennema, Jan Hamer, Arie
Hoogendoorn, Leon de Jonge, Ronald Klont, Sietse Jan Koopmans, Ad Korevaar,
Paul Kroon, Bert Lambooij, John de Leeuw, Theo Meuwissen, Florine van
Milligen, Zlav Mroz, Kor Oldenbroek, Jaap Scholten, Ida Sebens, Norbert
Stockhofe, Peter Tamboer, Joop Testerink, Aart Vos, Henk de Vries, en Fred van
Welie. Sietse Jan en Ruud, ook nog bedankt voor de prettige manier waarop we
onze expertises aan elkaar hebben gekoppeld om de invloed van sociale stress op
voedselopname, voedselvertering en de stofwisseling van vleesvarkens te
onderzoeken. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Nu ik het toch heb over
samenwerking met anderen, wil ik tevens Annette van Kalkeren en Jack Groot van
de Universiteit van Amsterdam bedanken. Er ging weer een nieuwe wereld voor
me open. Dat het karakter van een varken kan samenhangen met de
doorlaatbaarheid van darmepitheel, en daarmee met het optreden van allergieën en
infecties, dat had ik niet kunnen vermoeden. Toch lijkt het zo te zijn! Annette,
succes bij de afronding van jouw promotie.

Collega's van de vakgroep Dierfysiologie, Andrea, Anton, Auke, Bauke,
Béla, Ewold, Jan, Jan, Jan, Joke, Jelly, Paul, Peter en Sietse, bedankt voor de
boeiende tijd die ik in Haren mocht doorbrengen. De rat stond voor de verandering
eens model voor het varken!
 De volgende mensen van de verschillende proefdieraccomodaties wil ik
hartelijk bedanken: het personeel van de Bantham in Maartensdijk: Alie, Dick,
Evert, Jan, Joeke, Joop, Kees, Ludie, Roelof en Teun. Personeel van de
Stofwisselingseenheid van het ID: Gerrit, Gerrit-Jan, Henk, Jan en Peter. Het
personeel van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij in Raalte, met name Henk
Altena. En tenslotte, het personeel van de SPF-eenheid van het ID, met name
Bernard Voorburg.

Leden van de 'Varkensprojectgroep', bedankt: Dinand, Florine, Hans,
Herman, Ineke, Ingrid, Johan, Johanna, Lenny, Liesbeth, Nicoline, Roland, Ronald.
Nicoline, jij ook nog bedankt voor de prettige samenwerking voordat mijn project
van start ging, met name t.b.v. de 'biopt-proef'.

Mijn nieuwe werkkring, het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) in
Lelystad, ben ik zeer erkentelijk voor de ondersteuning in het afronden van mijn
proefschrift. Gerrit en Thea, ik ben blij dat ik deze ruimte kreeg, ook al lagen en
liggen er talloze klussen en uitdagingen te wachten. Oane, ik ben blij dat jij
paranimf wil zijn, en als vriend en verse collega mij bij wil staan tijdens de laatste
loodjes.
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Ook al was dit project een ’major life event’ voor mij, ik kijk er met veel plezier op
terug. Ik zal voor altijd een zwak blijven houden voor het onderzoek en voor het
varken. Tijdens het onderzoek de afgelopen jaren heb ik veel mensen leren kennen,
waaronder de belangrijkste persoon in mijn leven. Leonie, dankzij jou weet ik dat
de eerste stelling ook voor mij geldt. Jij zorgde voor de ’social support’. Onze zoon
Silvio zorgde voor enige intensivering, maar bovenal voor een verrijking van mijn
leven. Silvio, ik hoop dat je nu wat minder vaak hoeft te zeggen ’papa boven’, wat
vaak betekende dat papa weer eens achter de computer aan het werk was. Leonie
en Silvio, ik ben er nu weer helemaal voor jullie.




