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Dankwoord 
 
Wouter, Allereerst wil ik natuurlijk jou bedanken. Wouter, toen je me vroeg om aio te worden 
twijfelde ik, maar ik wist zeker dat mijn promotie in goede handen zou zijn bij jou. En dat 
bleek meer dan waar te zijn. Mede dankzij jouw toewijding en wetenschappelijk inzicht ligt 
hier nu dit proefschrift. Ook was het erg gezellig met je aparte grapjes die ik zeker wel kon 
waarderen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad als aio, bedankt voor een leerzame en mooie tijd! 
Ik wens je heel veel succes in de wetenschap! 
 
Guy, in het begin hadden we elke week werkbespreking, wat erg prettig was vanwege je goede 
visie over de richting van het onderzoek. En met jou als hoofd van de motiliteitgroep veel 
dingen gedaan, onder andere een weekendje Antwerpen. Dat was erg leuk! Bedankt voor de 
nuttige commentaren tijdens mijn aioperiode. Succes in Leuven!    
 
Beste Prof. dr. Buurman, Prof. dr. Bemelman, Dr. Samsom, Prof. dr. Hollmann, Prof. dr. 
van der Poll, Prof. dr. Oude Elferink, hartelijk dank  voor het plaatsnemen in mijn commis-
sie, and I’d especially like to thank Prof. Dr. Cario for coming from Germany to take part in 
my committee.   
 
Ik had het geluk om deel te zijn van meerdere afdelingen, dus de collega’s waren talrijk.  
Ten eerste de CEMM, ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad mede dankzij de goede sfeer die 
er heerste. Ik wil alle medewerkers van de CEMM bedanken voor hun hulp en advies bij mijn 
experimenten.  Ik begon op de AIO kamer beneden met jou Tatjana, jouw verhalen waren 
altijd hilarisch maar voor jou zelf natuurlijk soms wat minder leuk. Ik heb ervan genoten jouw 
kamergenoot te zijn geweest, kon altijd mijn ei kwijt. Hopelijk tot ziens! Francesca, altijd erg 
leuk je te zien en ik ben erg blij dat het zo goed met je gaat! Succes met je onderzoek, en je 
gezinnetje, we zien elkaar zeker nog! Marcel, Ik zat jaren tegenover je, ik heb genoten van je 
fantastische opmerkingen en commentaren. Succes in de kliniek en vooral met afronden van je 
proefschrift! Joppe en Rianne, bedankt voor de gezelligheid in ons gedeelte van het CEMM 
lab. Liesbeth voor je hulp bij mijn allerlaatste experiment. Joost en Marieke voor jullie hulp bij 
mijn colitis experimenten. Masja voor je hulp bij de E.faecium experimenten. Regina voor het 
snijden van mijn coupes en hulp bij de ELISAs. En Cees en Alex voor jullie nuttige adviezen. 
 
En dan de motiliteit, nu deels op het Tytgat instituut. Vooral ons uitje dat uitmondde in een 
gevecht in de moddersloot waar echt IEDEREEN echt aan meedeed vergeet ik nooit meer. 
Ook ons Friesland reisje en DDW tripjes waren erg leuk. Bedankt, Hanneke, Wout, Marloes, 
Michiel, Rosa, Claire, Olle, Maartje, Babette, Roel, Simone, Sander, Esther, Jan, Sigrid, 
Anje, Charlotte 
Noor, we zijn twee keer op een tripje geweest in Amerika, dat was echt super! Heel leuk 
dat we collega’s waren en ik hoop je nog vaker te zien! Tamira, Breg, Olivia, Aaltje samen 
wat mooie feestjes en borrels en DDWs beleefd, bedankt voor een leuke tijd! Marleen, eerst 
kamergenoot en later allebei AIO onder Wouter. Ik waardeer erg dat je altijd je eigen weg volgt. 
Ook was je altijd erg behulpzaam, bedankt voor de prettige samenwerking! Laurens, gezellig dat 
je bij ons in de groep kwam werken, bedankt voor een leuke tijd! Sjoerd, altijd druk, maar leuk 
als je weer een keer langs kwam zoeven. Erg bedankt voor jouw bijdrage aan mijn proefschrift! 
Olaf, je zei nooit nee als ik je vroeg om me te helpen, erg bedankt! Sophie, altijd wel een leuk 
verhaal te vertellen en het was gezellig in Tubingen en op de Tipharma cursus!  Oana, bedankt 
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voor je hulp met de Ussings, leuk je te hebben leren kennen en ik hoop nog een keertje langs 
te komen in Amstelveen! René, 
bedankt voor de bruikbare commentaren op werkbesprekingen af en toe een relaxt praatje. 
Cathy, we waren nog een tijdje kamergenoten in de kelder, bedankt voor je advies over dat 
ingewikkelde zenuwstelsel. Caroline en Francisca, bedankt voor het werk wat jullie gedaan 
hebben, dankzij jullie hulp heb ik mijn proefschrift kunnen afmaken. José, thanks for your con-
tribution to my thesis. Ronald en Shobhit, niet erg lang samengewerkt helaas, ik vond het echt 
gezellig dat jullie bij ons op de kamer kwamen zitten!  
 
Marjolein, erg gezellig onze (werk)koffiedates en je had altijd wel een apart verhaal te vertellen! 
Veel geluk en hopelijk tot ziens! 
Willemijn, we hebben elkaar veel gezien buiten het AMC, van een klassiek concert tot techno 
in in Milan tot spinnen, fietsen en biertjes drinken, erg gezellig! Veel geluk in de toekomst en 
we zien elkaar nog zeker! 
 
Ook nog half jaartje op het levercentrum gewerkt, nu Tytgat instituut voor lever en intesti-
nale ziekten. Bedankt vooral Mona voor al het geregel rond de promotie. Helaas niet al te veel 
sociale activiteiten meegemaakt, maar bedankt iedereen voor de hulp en goede sfeer! 
 
And I finished my thesis in my spare time in London, without the good atmosphere there it 
would have been a lot harder! 
Thank you David for giving me this opportunity and Tom for having a spot for me in your 
group and learn all about gut immunology. Especially Paolo, thank you for all the social events, 
good food, gossip and support in the weekends and evenings. For sure we keep in touch! Thanks 
Aijay, and Taneem, for listening to all my stories, you have a great sense of humour, loved chat-
ting with you, keep in touch! Also I would like to say thanks to Joana, Nicolyn, Anna, Nadia, 
Iona, Jim, Cian, George, Madusha for making me feel at home in the Blizard Institute. 
 
Ik wil ook iedereen van US bedanken, echt superleuk om daar te handballen en een zeer 
goede afleiding tussen al het werk door. Helaas had ik op het einde van mijn promotie niet veel 
tijd meer, maar ik kom zeker weer terug! 
 
En dan mijn allerliefste vrienden,  
Es, we waren natuurlijk 4 jaar lang collega’s, maar in de eerste plaats vriendinnen! Echt fantas-
tisch dat ik elke dag mijn verhaal kwijt kon, wat een luxe dat we samenwerkten! Dat mis ik wel 
nu. Leuk dat je mijn paranimf bent en we gaan een mooi feest hebben!! 
In dan in willekeurige volgorde: 
José, we kennen elkaar al zo lang en hebben veel samen beleefd. Echt zeer fijn dat we vrien-
dinnen zijn, en bedankt voor al het nuttige advies dat je me hebt gegeven! Hopelijk snel weer 
biertjes drinken en super dat je mijn paranimf bent!  
Fleur, Ik zie je niet veel maar het lijkt niet zo, op de mail altijd beschikbaar voor een onzinver-
haal en daardoor een zeer goede afleiding van al het harde werken! We zijn al heel lang vriend-
innen en ik weet zeker dat het nog lang zo blijft, ik reis je gewoon achterna! 
Eva, Eef, eigenlijk familie, maar bovenal vriendin! Ik kan jou altijd bellen om een filmpje te 
zien, biertje te drinken of te fietsen of om op vakantie te gaan. En je bent een erg inspirerend 
persoon .We gaan zeker ons familiefiets project nog voortzetten! 
Lieselotte, het maakt niet uit of we elkaar veel of weinig zien, en we kunnen het over van alles 
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en nog wat hebben. Hopelijk zien we elkaar in de toekomst weer wat vaker!  
Sezgin, Bedankt voor alle goede adviezen wat betreft mijn proefschrift en over allerlei andere 
belangrijke zaken. Je bent speciaal voor mij, blij dat ik je al die jaren geleden weer ben tegenge-
komen! 
Mieke, we hebben echt al een heel lang verleden samen en ik heb veel hele goede herinnerin-
gen aan onze tijd in Westfriesland, Barcelona en natuurlijk Amsterdam. Echt cool dat je me zo 
goed kent en daardoor advies kan geven waar ik wat aan heb!  
Marijn, dat was een leuke zomer toen je bij me kwam wonen. Heel leuk dat we contact ge-
houden hebben, elke keer als ik je zie leer ik weer iets nieuws! En natuurlijk heel erg bedankt 
voor het doen van de layout, heeft heel wat stress weggenomen en ik had niet anders verwacht, 
het is super geworden! 
Fe, Ik moet altijd erg om je lachen, maar je komt ook altijd met wijze adviezen die alles weer 
even overzichtelijk maken. En natuurlijk zijn onze tripjes naar de grote steden van Europa en 
niet te vergeten Mexico echt onvergetelijk geweest. 
Chantal, wat een leuke tijd hebben we altijd samen als er weer eens iets ondernomen wordt. 
Wat ik echt kan waarderen is dat je hard werkt en tegelijkertijd uit het leven haalt wat erin zit! 
Dankzij jou heb ik een fantastisch reisje naar Mexico beleefd!  
Martine, Ook met jouw echt leuke en aparte dingen beleefd. Leuk dat ik je de laatste tijd wat 
beter heb leren kennen! En bedankt voor alle gesprekken over de moeilijke en makkelijke din-
gen in het leven. 
Apo, ik ken je nog niet heel lang, maar dat lijkt helemaal niet zo. Bedankt dat ik je altijd kan 
bellen als ik me heb buitengesloten of als mijn planten water nodig hebben, en natuurlijk ook 
voor  gezellige activiteiten! 
 
En last but not least, 
Lia en Theo, heel erg fijn dat ik altijd bij jullie kan aankloppen voor een heerlijk maaltje, gezel-
ligheid en een wijs advies. Ik ben erg dankbaar met zo´n familie zo dichtbij! 
Joris, Marieke, Kirsten, we gaan allemaal onze eigen weg maar als ik jullie zie merk ik dat we 
erg op elkaar lijken. Ik kan veel van jullie leren en ik ben erg trots op jullie! Hopelijk trekken 
we snel een weekendje met elkaar op. 
Mama en papa, jullie onbevooroordeeldheid over alles wat ik doe heeft me de persoon gemaakt 
die ik ben. Nooit jullie mening opdringen maar wel er zijn als het nodig is voor nuchter (relaxt) 
commentaar. Ik kan altijd op jullie hulp rekenen bij van alles en nog wat. Ik weet zeker dat ik 
jullie opvoeding eraan heeft bijgedragen dat ik dit bereikt heb! 
 
 
 
 
 
 
 
 




