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Dankwoord 
 
Tja, misschien dat dit wel het lastigste gedeelte is van het schrijven van een 
proefschrift. Eigenlijk wil ik iedereen persoonlijk bedanken, maar dan 
vergeet ik waarschijnlijk de helft. Dus bij deze wil ik iedereen bedanken, die 
mij geholpen heeft met het schrijven van dit proefschrift of de experimenten 
die hiertoe geleid hebben. Maar natuurlijk zijn er ook een aantal personen die 
er zo niet vanaf komen. 
 
Als eerste natuurlijk Ab, omdat jij mij de gelegenheid hebt gegeven om bij de 
virologie mijn promotieonderzoek te gaan doen. Je kritische commentaren 
zijn van groot belang geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift, 
natuurlijk kwamen ze wel altijd later dan ik had gehoopt. Ook nog bedankt 
dat ik mee heb mogen lopen met de IMPRESSUVAC-studie. 
 
En als tweede natuurlijk Rik. Jouw rust is van onschatbare waarde geweest in 
tijden dat het wat minder ging. En ideeën waren er altijd genoeg, misschien 
niet altijd de tijd om ze uit te voeren. Ook heb je me enorm geholpen in het 
proces dat artikelen schrijven heet. Ik wil niet zeggen dat ik nu een uitstekend 
schrijver ben, maar het gaat me nu een stuk beter af dan in het begin (vind ik 
zelf in ieder geval). 
 
Natuurlijk wil ik ook alle andere mensen van het Vigall-project bedanken: 
Herman, Laurens, Inesz en Wytske. En natuurlijk ook alle ouders en kinderen 
binnen het Vigall-project bedankt; want zonder jullie had het Vigall-project 
nooit kunnen bestaan. 
 
Mijn kamergenoten: Selma ‘waarom niet die andere taart’ Yüksel, Leo 
‘alweer op vakantie?’ Sprong, Bernadette ‘vraag maar raak’ v.d. Hoogen, 
Arno ‘morgen doen we alles anders’ Andeweg, Rik ‘voor een niet-roker rook 
ik best veel’ de Swart, Helma ‘kunnen die titers nog hoger?’ Vos en Sittana 
‘het zonnestraaltje’ El Mubarak ook bedankt. Soms was het wel iets te druk 
op ons ‘kantoor’, maar dat maakte het ook gezellig. 
 
Daarnaast wil ik ook Helga, Helma en Selma bedanken. Het is me nooit 
gelukt om erachter te komen hoe jullie dat met die namen hebben gedaan. 
Maar ik kon altijd bij jullie aankloppen als een ‘experimentje’ iets groter 
uitviel dan gepland. 
 
Robert en Geert, jullie natuurlijk ook bedankt. Geert, geen proef te groot of 
jij wil hem aangaan. Er moest altijd een uitdaging zijn en wat blijkt volgens 
mij worden de dierproeven inderdaad ook steeds groter. Robert, jij natuurlijk 
ook bedankt voor het onderhouden van de apen, maken van oplossingen, etc. 
etc. en ik denk dat jouw kamer/kantoor/rookhol toch wel één van de 
belangrijkste kamers is op de afdeling. 
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I would like to thank all the partners within the IMPRESSUVAC project. We 
had some nice conversations during our yearly meetings and not only about 
work. I also would like to thank Bernie and Linda for providing the rMVA. 
En natuurlijk alle mensen van de bloedbank Rotterdam. 
 
Het managmentteam: Ger, Conny, Simone, Anne, Wim, Hans en Jantien. 
Gelukkig was het altijd mogelijk om iets na te vragen of snel te regelen. 
 
Voor de rest wil ik iedereen van de afdeling, die ik nu nog vergeten ben, 
bedanken voor de gezellige en leerzame uurtjes, borrels, sinter-kerst-diners, 
nog meer borrels en natuurlijk het ‘selecte’ gezelschap van de afdeling dat 
rookt. Ik denk dat als je de rooktijd bij elkaar optelt, dit toch de langste 
werkbesprekingen zijn ;-). 
 
Mirjam, jij ook bedankt dat je tussen alle bedrijven door ook wat tijd vrij kon 
maken om de laatste puntjes op de Nederlandse ‘i’ te zetten. 
 
Natuurlijk wil ik ook mijn familie bedanken en in het bijzonder natuurlijk 
mijn ouders: Leo en Annemieke. Zonder jullie steun had ik het nooit gered en 
ben ik geworden zoals ik nu ben. Natuurlijk ook Robin, Deborah, Peter en 
Anita. Robin, jij nog extra, omdat ik een tijdje bij je heb kunnen wonen. 
 
And last but not least, Tineke. Hoewel jij mij alleen nog maar hebt gezien 
tijdens de meest drukke periode van mijn promotie, heb je wel iedere keer 
weer begrip op kunnen brengen voor het feit dat ik weer eens wat langer op 
mijn werk bleef of dat ik weer eens in het weekend op het lab moest zijn. 
Gelukkig kon ik ook regelmatig mijn frustraties bij jou uiten. 
 
 
Dus samengevat: BEDANKT ALLEMAAL! 
 
 


