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Dankwoord

Het dankwoord is bijna het moeilijkste deel om te schrijven omdat je zo veel wilt zeggen en
zo veel mensen wilt bedanken. Hoe breng ik mijn waardering onder woorden en hoe kijk ik
terug op deze tijd?
Met de inkt op mijn bul nog nat kwam ik 7 jaar geleden vanuit Leiden naar het voor mij nog
onbekende Hoge Noorden. Als ik nu terug kijk is het een heel goede keus geweest deze
spannende stap te nemen. Ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad bij de Medische
Microbiologie. Dankzij velen heb ik mijn onderzoek goed kunnen afronden. Graag wil ik
een aantal mensen specifiek noemen.

Prof. Dr. J.E. Degener, Beste John, 7 jaar geleden begonnen we bijna te gelijk bij de MMB,
jij werd zowel mijn promotor als mijn opleider. Dit werd het begin van een prettige en
intensieve samenwerking want zowel het onderzoek als de opleiding in een AGIKO traject
stonden nog in de kinderschoenen. Bedankt dat je me zelf mijn weg hebt laten vinden en
op de juiste momenten hebt bijgestuurd. 

Prof. Dr. H.J. Busscher en Prof. Dr. H.C. van der Mei, Beste Henk en Henny, de hartelijkheid
waarmee ik ben ontvangen en de vanzelfsprekendheid waarmee ik werd opgenomen in
jullie onderzoeksgroep heb ik enorm gewaardeerd. Ik heb erg veel geleerd van onze
besprekingen en jullie benadering van het onderzoek.

Beste Hermie, hartelijk bedankt dat je regelmatig als denktank wilde functioneren als ik
even niet meer wist hoe het verder moest, jouw enthousiasme voor het onderzoek werkt
erg aanstekelijk.

Prof. Dr. M.J.M. Bonten, Prof. Dr. T.H. The, Prof. Dr. M.J.H. Slooff, hartelijk dank voor de
snelle beoordeling van het manuscript.

Beste Rob Willems, op een congres in Canada waren wij de enige twee Nederlanders, dat
was het begin van een erg prettige en leerzame samenwerking, hartelijk dank voor je
bijdrage aan hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift en de inspirerende gesprekken. 

Lieber Albrecht Muscholl-Silberhorn, vielen Dank für den herzlichen Empfang damals in
Regensburg und die Einweihung in die Geheime der Enterokokken molekular Forschung. 

Beste Astrid, Florence, Gerda, Arnout, Dewi, Hans en alle andere medewerkers en AIO’s van
de BME, ik vond het erg leuk om een tijd bij jullie te gast te zijn en ik voelde me erg welkom.

Margriet, Henk Jans, Rudi, Kor en anderen, bedankt voor de grotere of kleiner steentjes die
jullie hebben bijgedragen. 

Gjalt en Sytske, jullie betrokkenheid bij het wel en wee van de collega’s levert een grote
bijdrage aan de gezelligheid op de MMB, Ank, Bernadette, Linda, Matty, Marieke, Albert-
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Jan, Danny, Erwin, en andere medewerkers van de disciplinegroep, het was altijd gezellig
om met een kopje koffie over het onderzoek of andere zaken te filosoferen.

Door de AGIKO constructie waarin ik mijn promotie heb gedaan zijn voor mij onderzoek en
de opleiding tot microbioloog met elkaar verweven daarom zou ik ook de mensen die ik
tijdens mijn opleiding heb ontmoet willen bedanken. Allereerst natuurlijk de arts-assistenten
Eveline, Greetje, Niek, Annelies, Jutte, Glen, Astrid, ik vond het altijd erg gezellig om
kamers, computers en lief en leed te delen. De microbiologen, Hilly, Willem, Nico, Rik, Jan
en René die het geduld hebben opgebracht mij de opleiding in etappes te laten voltooien.
De analisten en andere medewerkers van het AZG en SLGD bedankt voor de gezellige tijd
en alles wat ik van jullie geleerd heb. 

Lieve Marion, ik heb veel bewondering voor de manier waarop jij altijd voor familie en
vrienden klaar staat, het is ontzettend fijn om zo’n meuke te hebben. Lieve Harriët, na veel
gezamenlijke avonturen tijdens de studie vertrokken we op dezelfde dag uit Leiden voor
opleidingen in Maastricht en Groningen, de afstand werd groter de vriendschap bleef.
Bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Toneelvrienden van het eerste uur, Inge, Karin, Marleen, Jan, en Mark, een mislukte proef
na een dag hard werken was altijd snel vergeten tijdens een gezellige repetitie avond of een
avondje uit, hopelijk volgen er nog vele. 

Lieve oma Wieke, aan mijn schier eindeloze “studie” is nu eindelijk een einde gekomen, ik
ga niet trouwen maar er is wel een feestje! Lieve opa Jo, fijn dat u altijd zo veel interesse
heeft in het wel en wee van de (achter)kleinkinderen.

Lieve pa en ma, ver weg maar toch dichtbij, te veel om te noemen, gewoon bedankt!

Heit en mem, bedankt voor de altijd hartelijke ontvangst op jullie mooie plekje aan het water,
onder de perenboom achter jullie huis komen soms de beste ideeën voor het onderzoek.

Lieve Hidde, voor jouw dagelijkse ontdekkingen is geen laboratorium nodig, blijf
nieuwsgierig en blijf je verbazen! 

Lieve Douwe, aan wat voor ons het begin was is nu ook voor mij een einde gekomen. Op
naar nieuwe uitdagingen en avonturen, samen met jou, ik heb er zin in!

En tot slotte, dank aan de talloze koolmeesjes, roodborstjes, merels en vinken die zich te
goed hebben gedaan aan de vetbollen voor mijn raam en met hun gezellige aanwezigheid
de laatste loodjes van dit proefschrift enigszins hebben verlicht. 
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