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wat aggregaten nu eigenlijk zijn blijven hilarisch. Ik heb 
je optimistische en vrolijke persoonlijkheid altijd enorm 
gewaardeerd. En bedankt voor het para-nimfen natuurlijk! 
Bart, mede-paranimf. Bedankt voor de mentale onder-
steuning tijdens deze dag. Ik vertrouw op je inhoudelijke en 
fysieke hulp als ik er even niet uit kom. 

Maartje, opvolgster in het rituximab onderzoek: altijd 
gezellig en sympathiek. Ik vind het echt mooi om te zien 
hoe je de rituximab onderzoeken hebt voortgezet naast je 
andere studies. Met de nodige successen en buitenlandse 
avonturen tot gevolg. 

Het immunohistochemieteam: Tom, Petra, Marjolein, 
Desiree, Ilse, Saïda: jullie verzetten het leeuwendeel van het 
werk voor alle klinische studies en immunohistochemische 
projecten en ook nog eens vaak onder de nodige druk. 
Bedankt voor al jullie hulp en inspanning.
 
De onderzoeksverpleegkundigen en secretaresses: Margot, 
Daniëlle, Audrey, Natasha, Mariane, Angelina, Nanda, 
Marlien, Nathasja. Bedankt voor de begeleiding van de 
klinische kant van de studies: de patiëntenvisites, de grote 
hoeveelheid administratie en de soms complexe logistiek.

De nog niet genoemde artroscopisten: Marleen, Clarissa. 
Zonder jullie onbaatzuchtige inzet waren mijn artikelen er 
niet geweest. Bedankt voor jullie grote bijdrage!

Alle nog niet genoemde collega’s van de KIR: bedankt voor 
de vele gezellige borrels, congressen en etentjes en daarna-
ast natuurlijk voor de positieve en constructieve werksfeer. 

National and international collaborators: collaboration is at 
the core of scientific research. Our collaboration on ritux-
imab projects can serve as an example for the future, where 
every party profits from mutual investments. Thank you 
very much for sharing your data, enthusiasm and skills.

Roche Nederland, Roche international, Merck Serono, Mil-
lennium Pharmaceuticals: many developments in rheuma-
tology have been made possible by the interest of phar-
maceutical and biotechnological companies in developing 
innovative therapies for rheumatic diseases. Thank you for 
the excellent collaboration in various clinical studies.

Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit proefschrift. Ik wil hiernaast 
een speciaal woord van dank richten tot:

De patiënten: degenen die de studies mogelijk hebben 
gemaakt en die hiermee een bijdrage hebben geleverd aan 
verbetering van de behandeling van reumatoïde artritis in 
de (nabije) toekomst. Hartelijk dank voor wat u hiervoor 
over heeft gehad: de vele bezoeken aan het AMC, afname 
van bloed- en gewrichtsweefsel en behandeling met nieuwe 
medicatie. 

Paul Peter Tak, beste Paul Peter. Vanaf de dag dat ik je 
werkkamer inliep om te vragen of je ook onderzoek in 
China deed, heb ik geen spijt gehad van mijn keuze. Je hebt 
een unieke en inspirerende persoonlijkheid, die niet bang 
is om nieuwe wegen in te slaan en grenzen over te steken. 
Ik heb op veel vlakken van je mogen leren en wil je daar bij 
deze voor bedanken.

Koen Vos: altijd relaxed en met een goed humeur. Al je 
patiënten lopen met je weg, wat er in combinatie met je 
voorliefde voor wetenschap voor zorgt dat ze aan veel 
klinische studies in het AMC meedoen. Je hebt de ritux-
imab studie opgezet en vormgegeven. Bedankt voor de 
topsamenwerking daarin en de mooie artikelen die hier uit 
zijn voortgevloeid.

Daan, beste Daan. Onmisbaar voor het runnen van een 
afdeling waarin kliniek, onderzoek, opleiding en onderwijs 
worden gecombineerd. Je dicht jezelf nog wel eens een 
kleinere rol toe dan je daadwerkelijk hebt. Daarnaast heb je 
altijd prachtige verhalen voor, tijdens en na de koffie. Heel 
erg bedankt voor het begeleiden van al mijn onderzoek en 
de vele discussies en input.

Paranimfen, Carla: we hebben een mooie tijd gehad met 
onze gezamenlijke onderzoeken. De eeuwige discussies over 
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Verwijzend reumatologen: Franktien Turkstra, Yolande 
Schenk, Paul van ‘t Pad Bosch, Patrick Seys, Dirkjan van 
Schaardenburg, Huib Dinant, Nazira Jahangier, Marjolein 
de Bois, Philip Remans, Hans van Groenendael, Mike 
Nurmohammed, Pit Kerstens, Ans Oostveen, Pieter Prins: 
bijzonder bedankt voor het verwijzen van patiënten uit heel 
Nederland voor deelname aan onze onderzoeken. Dit helpt 
de reumatologie als geheel vooruit.

Meneer den Breejen: hartelijk bedankt voor het poseren 
voor dit proefschrift. Het verbeeldt voor mij wat personal-
ized medicine inhoudt: degene willen helpen die voor je 
staat.

Martijn Mulder. Echt top dat je de vormgeving van mijn 
proefschrift wilde doen! Het was een mooie ervaring om 
mijn proefschrift af te maken samen met iemand zonder 
wetenschappelijke achtergrond. Hij was bijna ovaal 
geworden met een bontje op de cover. Het resultaat mag 
er uiteindelijk wezen.

Vrienden, familie: hier kan ik eigenlijk kort over zijn. 
Bedankt voor alle zaken die niet met werk te maken hebben. 

Pap en mam: Ik weet dat jullie heel erg trots zijn en dat 
ontroert mij weer. Bedankt voor jullie niet aflatende 
liefde en steun.

Sarah, liefde van mijn leven. Wat kan ik zeggen: 
we gaan trouwen, in een nieuw huis wonen en nog veel 
meer. Bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde.

Rogier Thurlings was born in Alkmaar, the Netherlands, on the 2nd of April 1978. He graduated cum 
laude from the Murmellius Gymnasium in Alkmaar in 1996. During his school years he was an active 
member of the International Model United Nations of The Hague. He started medical school in 1996 
at the University Medical Center of Utrecht where he graduated from medical school in 2004. 
During his studies he worked as a student teacher in epidemiology, physiology, anatomy and 
medical skills. He was an active member of student society Unitas S.R., directed plays, was an editor for 
student’s magazine Arts & Fiets, and worked as a tour guide in China and Tibet. In 1998 he performed 
a clerkship at the department of Radiology at the queen Mary hospital in Hong Kong. In 2000 he per-
formed his research elective at the Department of Neurology at the University Medical Center of Utre-
cht, where he investigated neuronal plasticity after spinal cord injury. In 2004 he worked as an intern 
in Internal Medicine at the Academic Medical Centre (AMC) and subsequently started his PhD project 
at the Department of Clinical Immunology and Rheumatology at the AMC/University of Amsterdam 
(Promotor: Prof. dr. P.P. Tak). He received the Best Poster Award at the 2nd European Workshop on 
Immune-Mediated Inflammatory Diseases in Nürnberg 2007. In 2010 he started his training in inter-
nal medicine (supervisor: Prof. dr. P. Speelman) and rheumatology (supervisor: Prof. dr. P.P. Tak) at 
the AMC. He lives with his future wife Sarah Heijse in Amsterdam.
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