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Het opperen van ideeën voor en zelfs aanvangen van onderzoek, is vele malen makkelijker gebleken 
dan het tot een goed einde brengen ervan. Dat het afronden van onderzoek uiteindelijk is gelukt, heb 
ik aan een aantal mensen speciaal te danken.

Allereerst aan mijn promotor Tjip van der Werf, hoofd van de Infectieziekten binnen het UMCG. 
Beste Tjip, het traject dat nu al weer wat jaren geleden begon met ons gezamenlijke bezoek aan 
Clemens Richter in Arnhem, is dan toch voltooid. Dank dat je mij hebt willen begeleiden. Jouw 
vermogen de grote lijnen te zien, snel inzicht te hebben in de betekenis van onderzoeksresultaten en 
jouw gevoel voor scherp formuleren, hebben in belangrijke mate geholpen de eindstreep te halen. 
Daarnaast bleef je steeds een positieve grondhouding aannemen ten aanzien van de waarde van het 
onderzoek. Hopelijk wordt het inderdaad “Wie het laatst lacht …”. 

Vervolgens aan mijn copromotor Wouter Bierman. 
Beste Wouter, in de afgelopen jaren ben je de motor geworden waarop het onderzoek bleef draaien. Ik 
heb jouw scherpzinnige en geconcentreerde manier van denken en werken zeer gewaardeerd en kijk 
met veel plezier terug op onze inhoudelijke gesprekken over het onderzoek. Dank voor je steun. Jou, 
wat mijn klinische werk betreft als een opvolger te zien, heeft mij vanaf het begin van je komst naar 
Groningen een tevreden gevoel gegeven. Succes in je verdere carrière. 

De leden van de beoordelingscommissie, de hoogleraren Peter Reiss, David Burger en Bert Niesters 
dank ik voor hun vriendelijke woorden en hun oordeel om mij toe te laten tot de verdediging van dit 
proefschrift.

Vervolgens ben ik veel dank verschuldigd aan de collega’s van de hiv-behandelcentra in Nederland en 

in België, die geparticipeerd hebben in de FREE trial. 

In het bijzonder geldt mijn dank het team in het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem, destijds onder 
leiding van Clemens Richter. 

Beste Clemens, jij hebt aan de wieg gestaan van dit deel van het onderzoek. Ik heb veel bewondering 
voor de zeer actieve wijze waarop jij, naast jouw klinische werk in een niet-academisch ziekenhuis, 
betrokken bent geweest bij het klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland op het gebied 
van infectieziekten. Dank dat je mij de verantwoordelijkheid hebt gegeven voor dit deel van het 
onderzoek. Jouw positieve, optimistische houding tijdens de begeleiding heb ik zeer op prijs gesteld. 

Dank ook aan de andere leden van het Rijnstate team, in het bijzonder Jet Gisolf en Nienke Langebeek. 
Beste Jet, dank voor je vlotte, energieke inzet bij de afwikkeling van de trial en evenzo actieve bijdragen 
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aan de artikelen. Beste Nienke, dank voor jouw inspanningen bij het verzamelen van de resultaten van 
de FREE trial. Die trial vormde voor jou ook een startsein van een promotietraject, waarmee dus voor 
een deel sprake is van een soort ‘zusterpromotietraject’. Succes gewenst wanneer jij binnenkort jouw 
proefschrift gaat verdedigen in Amsterdam. 

Een aparte vermelding verdient ook Paul Mulder van het Erasmus MC te Rotterdam. Beste Paul, dank 
voor jouw uitvoering van de statistiek in de FREE studie en je immer geduldige bereidheid mijn vragen 
te beantwoorden.

De overige hiv-behandelaren en medeauteurs van de artikelen over de FREE trial dank ik voor de 
samenwerking en hun bijdragen die ik altijd als zeer enthousiasmerend heb ervaren. Dank ook aan 
de verpleegkundig specialisten / consulenten hiv in de deelnemende centra voor de ondersteuning bij 
het verzamelen van de data. 

Wat het onderzoek met de AGE Reader betreft, gaat mijn dank uit naar Andries Smit, Reindert Graaff 
en Melanie Martes.
Beste Andries, goede wijn behoeft geen krans, maar ik wil toch iets noemen. Je hebt op een jou 
kenmerkende rustige en zeer kundige wijze dit onderzoek begeleid en er richting aan gegeven. Dank 
hiervoor.
Beste Reindert, dank voor jouw belangrijke hulp bij het interpreteren van de resultaten. Ik heb de 
gesprekken met jou, mede dankzij jouw achtergrond als natuurkundige, zowel als zeer verhelderend 
als plezierig ervaren. 
Beste Melanie, jij hebt destijds als student de verantwoordelijkheid gedragen voor de metingen met 
de AGE-reader en de resultaten in een database verzameld en meegewerkt aan de eerste analyses. 
Dank voor de nauwkeurige uitvoering van deze taken. Succes in je specialisatie tot psychiater. 
Dank ook aan Lisanne de Vos voor hulp bij de statistische analyses.

Voor het stollingsonderzoek gaat mijn dank speciaal uit naar Karina Meijer en Vladimir Tichelaar van 

de afdeling hematologie.
Beste Karina, dank voor de mij geboden gelegenheid om de vervolgstudie uit te voeren van het, in het 
kader van samenwerking tussen de infectieafdeling en stollingsafdeling, al langer lopende HIV BEAST 
onderzoek.

Beste Vladimir, jij bent als verse postdoc de drijvende en inhoudelijke kracht geweest achter dit 
onderzoek. Ik heb daar zeer veel steun aan gehad. Succes in jouw verdere opleiding tot internist in de 
differentiatie vasculaire geneeskunde.
Daarnaast dank ik Ton Lisman van het chirurgisch laboratorium en André Mulder van het laboratorium 
bijzondere hematologie en de analisten van die laboratoria voor het uitvoeren van de verschillende 

stollingstesten. 
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In Groningen was al mijn onderzoek niet mogelijk geweest zonder de steun van de verpleegkundig 
specialisten hiv. In de eerste plaats Piet van der Meulen.
Beste Piet, we zijn zeer lang geleden, oktober 1985, samen begonnen aan ons hiv avontuur op de 
‘aids polikliniek’. Die was in die tijd net opgezet dankzij de vooruitziende blik van Jan Weits, de 
eerste internist voor infectieziekten in wat toen het Academisch Ziekenhuis Groningen heette. Ik 
heb het samen met jou zeer goed kunnen volhouden op de infectieafdeling. Altijd een plezierige 
samenwerking, waarbij ik ook goede herinneringen bewaar aan onze samenwerking bij de zeer 
vele multicentrische onderzoeken waaraan we hebben deelgenomen. Later is ook jouw steun bij de 
onderzoeken die in dit proefschrift zijn beschreven, zeer belangrijk geweest. Ik ben blij dat je bereid 
bent paranimf bij mijn promotie te zijn. 

Dank natuurlijk ook aan de andere verpleegkundige specialisten hiv, Rita Georg en haar opvolgster 
Dorien de Weerd. Beste Rita en Dorien, dank voor de prettige samenwerking, jullie alerte ondersteuning 
was belangrijk bij de onderzoeken.

Aparte vermelding verdienen eveneens de administratieve medewerkers. Dank aan de medewerkers 
zorgadministratie van de polikliniek Infectieziekten, in de laatste jaren in het bijzonder Carla Kooistra, 
voor het steeds maar weer klaar leggen van de toen nog vaak papieren administratie. Verder dank 
aan Ryanne Henstra, dataverzamelaar bij de Stichting HIV Monitoring, op wie regelmatig een beroep 
gedaan kon worden voor het opzoeken van gegevens. 

De internist-infectiologen Ymkje Stienstra, Eveline Kloeze, Sander van Assen, Martijn Bakker en Kasper 
Wilting dank ik voor de prettige samenwerking tijdens mijn actieve carrière. 
Hier wil ik ook graag de collega`s van de afdeling Medische Microbiologie danken voor de 
samenwerking, in het bijzonder de virologen Coretta van Leer-Buter, Annelies Riezebos-Brilman en 
Bert Niesters als hoofd van de sectie Klinische Virologie. 

Verder dank aan de overige collega‘s van de onderafdeling algemene interne geneeskunde, Jan van 
Leeuwen, die tot 2009 ook nog een aantal jaren een collega op de hiv polikliniek is geweest, Elske 
Marije, Suzanne, Harianne, Mark, Ewout, Joop, Jack, Herman, Jan, Friso, Tycho en Rijk, hoofd van de 
afdeling Interne Geneeskunde. Met jullie heb ik de samenwerking evenzo als zeer plezierig ervaren. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar de patiënten die hebben deelgenomen aan de studies. Ook de 
overige patiënten op de hiv polikliniek wil ik danken. Ik ben er trots op dat wij al vele jaren en als eerste 
hiv-behandelcentrum in Nederland op structurele wijze overleg voeren met een vertegenwoordiging 
van de patiënten om de kwaliteit van de patiëntenzorg te bevorderen.

De laatste woorden van dank richt ik tot de belangrijkste mensen in mijn leven, mijn familieleden. Op 
de allereerste plaats mijn lieve echtgenote, ik ben je dankbaar voor de steun die je mij al die jaren hebt 

gegeven. Jij hebt voor de rust gezorgd en daarmee een basis gecreëerd waarop ik kan functioneren. 
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Ik voel mij gezegend met mijn kinderen en kijk met blijheid naar hun families. Ik ben bijzonder trots 
op jullie. Extra bijzonder voor mij is dat Reinier als jonge internist mijn paranimf wil zijn. Tot slot hoop 
ik natuurlijk dat we nog vele jaren van elkaars aanwezigheid kunnen genieten.


