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Dankwoord

Alweer zes jaar geleden begon ik aan mijn promoti eonderzoek in het AMC bij de 
niergroep van de afdeling Pathologie. Het is misschien een cliché, maar de ti jd is 
echt omgevlogen! Een promoti eonderzoek met, zoals gebruikelijk, veel tegenslagen 
en gelukkig ook vele mooie resultaten en goede samenwerkingen die uiteindelijk 
hebben geleid tot dit proefschrift . Zonder de hulp en steun van velen was dit 
proefschrift  niet mogelijk geweest. De komende bladzijdes wil ik dan ook gebruiken 
om enkele mensen persoonlijk te bedanken.

Allereerst ben ik veel dank verschuldigd aan mijn promoter Sandrine Florquin en 
co-promoter Jaklien Leemans die mij het vertrouwen hebben gegeven om een 
promoti etraject te voltooien. Sandrine, met veel enthousiasme heb je jouw kennis 
overgebracht. Ik vond het erg leuk om te zien hoe gefascineerd je kunt zijn door 
onverwachte resultaten, ik ben benieuwd wat voor spannende resultaten er nog 
komen met de darmcoupes. Je hebt me ook bijgebracht om te blijven “focusseren” 
en niet te verzanden in details, een erg waardevolle les. Jaklien, ook jij hebt een 
hele grote bijdrage geleverd aan dit proefschrift . Jouw begeleiding heb ik als zeer 
pretti  g ervaren. Je was alti jd bereikbaar voor vragen en nam ook voldoende ti jd om 
mijn resultaten te bespreken. Het meest bewonder ik jouw manier van schrijven, ik 
heb veel geleerd van jouw op- en aanmerkingen en ben erg blij dat je daar zoveel 
ti jd in hebt gestoken.

Voor het prakti sche werk heb ik veel gehad aan Gwen, Loes en Nike. Gwen, je hebt 
me snel alle muis-operati es geleerd, de vele uurtjes die we daarna in het muizenhuis 
hebben doorgebracht waren erg gezellig. Zonder jouw hulp en kennis waren deze 
experimenten niet zo mooi geworden. Loes, bedankt voor de vele ELISA’s, lightcycler 
experimenten en immuno’s die je voor dit proefschrift  hebt gedaan. Speciale dank 
natuurlijk voor hoofdstuk 8. Het materiaal hiervoor lag in de vriezer, maar ik had 
eigenlijk geen ti jd meer om het te analyseren. Gelukkig heb jij dit allemaal op je 
genomen. Nike, jij bent van onschatbare waarde op het lab. Je kennis is groot en je 
enthousiasme nog groter. Ook jij hebt veel prakti sch werk voor mij gedaan en vooral 
voor hoofdstuk 3 heb je wonderen verricht. Loes en Gwen, ik kwam regelmati g 
langs voor een praatje of om mijn hart te luchten. Het is alti jd erg gezellig in jullie 
gedeelte van het lab, ik ga dat zeker missen. Ik vind het heel leuk dat jullie mijn 
paranimfen zijn!

Geurt, jij verdient ook een prominente plek. Ik heb pretti  g met je samengewerkt 
ti jdens de eerste jaren van mijn promoti etraject. Je hebt me geleerd hoe je 
experimenten opzet en ingewijd in de wereld van de stamcellen. Daarnaast was je 
ook een gezellige kamergenoot. Na een paar jaar Leiden kom je toch weer terug naar 
Amsterdam, ik wens je heel veel succes en plezier. Jelger en Joris, kamergenoten van 



173

10

het eerste uur, misschien heb ik na al die jaren alleen de goede dingen onthouden… 
ik vond het een erg leuke ti jd. Wilco, jij bent een paar maanden na mij begonnen 
en al die ti jd hebben we min of meer parallel gelopen. Ik wens je nog veel succes 
bij het afronden van je proefschrift  en kijk uit naar het eindresultaat. Xiaofei, de 
inkijk die jij gaf in de Chinese cultuur vond ik erg interessant en het was gezellig om 
jou als buurman te hebben. Jij bent nu ook bijna klaar met je promoti eonderzoek 
en gaat dan meteen aan de slag als patholoog in opleiding. Ik wens je veel succes 
met de laatste loodjes en je opleiding. Dan de jonge garde van promovendi: Elena, 
Jeroen, Jesper, Lionel, Marcel en Ünsal. Alti jd gezellig om bij jullie op de kamer een 
koekje te komen eten. Allemaal veel succes met jullie onderzoek, ik kijk uit naar 
jullie boekjes die de komende jaren op mijn deurmat belanden. Mark, ik vond het 
leuk om jou te helpen met je TREM-project. Hopelijk komen daar nog een paar 
mooie arti kelen uit voort. Jan, jouw inbreng ti jdens werkbesprekingen was zeer 
waardevol. Het afgelopen jaar heb ik je als directe begeleider mee kunnen maken. 
Bedankt dat je mij de kans gaf om aan het ISPLA project te werken. Ik verwacht 
dat we nog enkele publicati es samen zullen maken. Onno en Chris, jullie hulp met 
beeldanalyse en immuno’s heb ik erg gewaardeerd. Verder wil ik de overige leden 
van de neprhovasculaire groep bedanken voor hun bijdrage aan de journal clubs en 
werkbesprekingen.
De studenten die mij de afgelopen jaren hebben geholpen bij het onderzoek 
verdienen ook nog speciale aandacht. Anje, jij hebt een grote bijdrage geleverd aan 
hoofdstuk 4. Daarvoor ben ik je erg dankbaar. Lois Lee en Frank, jullie hebben niet 
direct bijgedragen aan dit proefschrift , maar wel aan het werk dat ik bij Jan heb 
verricht. Ik vond het erg leuk om met jullie samen te werken. Allebei veel succes 
met het afronden van je afstudeerstage.
Wilfried en Wim, jullie hulp met het maken van dit proefschrift  was heel erg fi jn 
en onmisbaar. Jullie creati viteit heeft  geleid tot deze cover, leuk om te zien wat je 
allemaal met waterdruppels kan doen. Eén ding weet ik zeker, zonder jullie was het 
nooit zo mooi geworden, bedankt!

Ik wil langs deze weg ook iedereen bedanken die ervoor heeft  gezorgd dat de 
bestellingen werden opgehaald, de primers werden besteld, en voorraden werden 
aangevuld. Daarnaast wil ik de beheerders van het kweeklab (Annemieke) en PCR 
lab (Monique, Esther en Thera) bedanken, dankzij jullie inzet heb ik de vele in 
vitro’s en pcr experimenten in dit proefschrift  in goed georganiseerde labs kunnen 
uitvoeren. Peter van Rooij, Remco, Patrick en Ronald wil ik bedanken voor al hun 
ondersteunende werkzaamheden. De research van de afdeling pathologie is groot 
en het is haast ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Ik maak het mezelf 
even gemakkelijk… ik wil iedereen van de research die ik nog niet persoonlijk heb 
genoemd bedanken voor de pretti  ge werksfeer, gezellige kerstdiners en leuke 
labuitjes. Ik heb zes jaar met heel veel plezier bij Pathologie gewerkt!
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Special thanks to Stephen Girardin who off ered me the opportunity to perform a 
pilot experiment in his lab at the University of Toronto. Thanks for the hospitality and 
the nice collaborati on following my visit. I would like to thank Stephen Rubino who 
helped me out with all the practi caliti es in Toronto, thanks to you I could perform all 
these mice experiments during my short stay. I had a great ti me in Toronto! I hope 
that the collaborati on will be long-lasti ng. 

Een promoti etraject gaat gepaard met de nodige frustrati es, deze heb ik van me af 
kunnen trappen in de boot. Renate, Ellen en Liesbeth, ik vond het erg gezellig met 
jullie samen in de ploeg! Af en toe gingen we ook behoorlijk hard in onze mooie 
gele boot. Om verschillende redenen zijn we allemaal gestopt met roeien, maar ik 
hoop nog vaak met jullie naar foute feestjes te gaan, of gewoon gezellig ergens iets 
te drinken/eten. En wie weet, stappen we als we echt veteranen zijn weer samen 
in de boot.
Meiden van BFW, Anne, Illiana, Ragini en Susan, ik vind het leuk dat we nog steeds 
contact hebben. Het was erg pretti  g om alle promoti eperikelen met elkaar te delen. 
Anne en Susan jullie nog veel succes met de laatste loodjes. Ik kijk trouwens vol 
spanning uit naar onze bowling-date!
Marjolein, bedankt voor het proefl ezen en je interesse in mijn promoti eonderzoek. 
Ik hoop dat er nog vele etentjes volgen om gezellig bij te kletsen.

Pap, mam, Susanne en Mark, jullie hebben vaak gezegd dat ik jullie over mocht slaan 
in het dankwoord. Daar ga ik me lekker niet aan houden! Jullie hebben dan wel 
niet direct een bijdrage geleverd aan mijn promoti eonderzoek, maar wel alti jd veel 
interesse getoond en me gesteund in de beslissingen die ik heb genomen. Volgens 
mij heb ik nooit heel duidelijk kunnen maken wat ik nu allemaal in Amsterdam aan 
het doen was, misschien dat dit boekje daar iets aan verduidelijkt.

Lieve Marcel, als laatste wil ik jou bedanken. Het laatste jaar was voor ons beiden 
erg druk. De eerste helft  van het jaar werd opgeslokt door onze verhuizing. Daarna 
ben ik nog vele avonden en weekenden bezig geweest met het afronden van mijn 
proefschrift . Dankjewel voor je steun en begrip! Het is nu klaar. Komend jaar kunnen 
we dan eindelijk echt samen gaan genieten van ons huis. Ik hou van je!

Ingrid




