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Beste collega’s, vrienden en familie. De afgelopen paar jaren waren absoluut turbulente maar 

fantastische jaren voor mij en ik wil nog even goed stil staan bij de mooie rol die jullie hebben 

gespeeld in dit hele proces.  

 

Allereerst wil ik Lara, mijn lieve schatje, bedanken omdat ik weet hoe belangrijk je het vindt om 

als eerste bedankt te worden ;) Maar vooral om nog heel veel meer redenen die later in dit 

hoofdstuk duidelijk worden. 

 

Ook wil ik mijn 2 promotores, Tom van der Poll en Louis Kroes bedanken. Dankzij jullie heb ik 

de mogelijkheid gekregen om uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Lyme te 

doen, wat tegelijkertijd ook mijn favoriete hobby is. Jullie hebben hiermee absoluut een droom 

van mij werkelijkheid gemaakt.  

 

Vervolgens wil ik mijn co-promotoren, Erol Fikrig, Alje van Dam en Joppe Hovius bedanken 

voor jullie rol tijdens mijn promotie. Later in dit dankwoord zal ik jullie persoonlijk bedanken. 

Mijn promotietraject is een beetje anders geweest dan een doorsnee promotietraject. De 

afgelopen paar jaar heb ik in Leiden (LUMC), New Haven (Yale University) en Amsterdam 

(AMC) gewerkt om dit boekje compleet te krijgen. Daarom zal ik mijn woorden van dank op 

een chronologische manier uitspreken. Voordat ik dat zal doen wil ik eerst de overige 

commissieleden, prof. dr. Theo Geijtenbeek, prof. dr. Joost Meijers, prof. dr. Paul-Peter Tak, 

prof. dr. Willem Takken, prof. dr. Frans Jongejan en dr. Hein Sprong bedanken voor de 

bereidheid om dit proefschrift te beoordelen en zitting te nemen in de promotiecommissie. Ik 

kijk er erg naar uit om met jullie van gedachten te wisselen op donderdag 13 oktober.   

 

Het begon allemaal in Leiden waar Alje van Dam (destijds LUMC) en Erol Fikrig (Yale) een 

vacature beschikbaar maakten om wetenschappelijk onderzoek te doen als promovendus naar 

tekeneiwitten en de ziekte van Lyme. Ik was net afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en 

was op zoek naar een goede promotieplek. Omdat ik mijn hele leven al de ambitie had om te 

gaan promoveren op de ziekte van Lyme, en het feit dat er weinig tot geen fundamenteel 

onderzoek naar de ziekte van Lyme werd en wordt gedaan in Nederland, was deze vacature 

letterlijk een geschenk uit de hemel. Het was dan ook een enorm feest dat ik uiteindelijk  werd 

uitgekozen voor deze positie. Alje, jij was in die tijd mijn directe begeleider en ik heb veel 

geleerd over wetenschappelijk onderzoek van jou. Samen met Nathalie vormden we een klein en 

knus groepje die onderzoek deden binnen het LUMC. Nathalie, dank dat je me in die tijd op 

weg hielp op het lab. Bram (ben je me toch net 1 dag voor met promoveren!) en Celine, wat 

hebben wij een FANTASTISCHE tijd gehad met elkaar in het zogenaamde ‘poepkamertje’. 
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Naast het uitwerken van data en het schrijven van papers heb ik ontzettend veel gelachen met 

jullie. Ook onze ‘geplande’ vrijdagmiddag bijbeldiscussies gingen er altijd ruig aan toe ;) Dennis, 

ook jij was natuurlijk een belangrijk deel aan deze discussies. Fijn dat je nu ook een promotieplek 

hebt! Verder wil ik iedereen van de klinische afdeling medische microbiologie bedanken. Ik heb 

veel experimentjes kunnen doen in jullie labs en het was altijd heel erg gezellig! Ook de mensen 

van de experimentele medische microbiologie (virologie) wil ik bedanken. Ik zal nooit vergeten 

dat jullie mijn 3 liter spinnerflask met insectencelletjes omgetoverd hebben tot een gigantisch 

cocktailglas. Dat maakte de eiwitzuiveringen een stuk gezelliger!  

 

Vervolgens brak de periode aan waar ik mijn promotieonderzoek mocht vervolgen aan Yale 

University onder leiding van Erol Fikrig. Erol, I would like to thank you for your strong 

leadership! Working in your lab was seriously the best scientific experience and time in my life. 

In the ~1.5 year I worked in your lab I have learned a lot about all aspects of science. Sukanya, 

you are a great scientist and at the same time a very sweet person. Your passion and enthusiasm 

for science is inspiring and deserves lots of respect! Sirlei, we had a great time together in the lab 

but also outside the lab. Also, our conversations about ticks were very interesting. In the (near) 

future I will definitely visit you and your lab. I would like to thank Kathy for all the tick and 

animal experiments. I had a great time with you as well! I would like to thank all the people in 

the ‘Fikrig lab’, you were really great, modest but brilliant scientists, which deserves lots of 

respect. William, you were the best friend I had in New Haven! We had so much fun together 

and the way you are always are available to help someone is really great! Yoona – we had so 

much fun in Amsterdam! -, Chippy, Mariaberry, Jules, Alex and all other friends, thanks for the 

unforgettable and crazy times we have had together.  

 

De laatste fase van het promotieonderzoek heb ik in het AMC in Amsterdam uitgevoerd waar ik 

met veel plezier samen heb gewerkt met Joppe. Joppe, jouw enthousiasme en energie voor het 

werk met teken en Borrelia is gewoonweg fantastisch! Jij bent echt een gepassioneerde 

wetenschapper met een dikke X-factor! Ik hoop dat we in de toekomst mooie dingen met elkaar 

mogen beleven en zullen opbouwen. Ook heb ik met heel veel plezier samengewerkt met jou, 

Kees. Jij bent absoluut mijn stollingsheld. Wat is het toch altijd heerlijk om lekker met jou te 

sparren over de stolling (en over eiwitten in het algemeen!). Jouw wijsheid, kennis en kritische 

kijk op zaken is enorm waardevol!  

 

Joost Meijers en Kamran (vasculaire geneeskunde van het AMC), echt fantastisch dat jullie het 

mogelijk hebben gemaakt om compleet los te gaan met het anticoagulante tekeneiwit TIX-5. 

Jullie oneindige en pure enthousiasme is echt goud waard. Door al die mooie proeven ben ik 
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redelijk wat bij jullie over de vloer gekomen en heb ik ook erg genoten van de dames, Wil, Lucy 

en Marjan. Jullie zijn stuk voor stuk ontzettende lieverds en het is altijd erg gezellig met jullie. 

Kamran, als enige haan in het oh zo gezellige kippenhok, blijf ze onder de duim houden heh! ;) 

Ik wil Arnoud bedanken dat we altijd aan konden kloppen als we een antilichaampje o.i.d. nodig 

hadden. Lof voor jouw goed geordende systemen! Verder wil ik iedereen bij de vasculaire 

bedanken voor jullie gezelligheid e.d. en zeggen dat het me erg opgevallen is dat jullie echt een 

lekker luchtige en gezellige groep zijn. Top! 

 

En dan wil ik natuurlijk ook alle ‘Tommies’ bedanken binnen het Centrum voor Experimentele 

en Moleculaire Geneeskunde (CEMM). Gekke Ti-Ta-Tijmen, jouw overheerlijke gekheid 

maakt het leven op het lab erg ontspannen. Ik vind jou echt een toppertje! Als ik je dan maar 

eventjes uit het oog verloor had jij alweer met Daan een aantal vrolijke ADHD labkabouters in 

mijn inkscape plaatje gefotoshopt (foei!): 

 

 
 

Adam, wat hebben wij een lol gehad in onze penthouse op congres in Italië. Ik heb nu nog 

spierpijn in mijn buik van het lachen. Arjan, jouw MacGyver acties op het lab blijven erg 

interessant en vruchtbaar. Ik ben je ook eeuwig dankbaar dat je me hebt voorgesteld aan ‘meneer 

Inkscape’ en ‘mevrouw Illustrator’. Zonder deze software had ik nooit zulke mooie illustraties en 

figuren kunnen maken. Lies, wat hebben wij gezellige avondjes met elkaar gehad op het lab, jij 

lekker blokjes snijden, ik fijne papertjes schrijven. Genieten! Jij hebt ook aandelen in mijn 

proefschrift (stelling 3). Ook Alex, Brendon, Miriam, Floor, Rianne, Marcel, Achmed (Agmet), 

Anne, Sacha, Madelijn, Dana, Micha, Lonneke, Gavin, Jolanda en Maryse wil ik danken voor 

de goede tijd en steun. Danielle en Regina, als het lab er soms leeg uitzag dan waren jullie er 

toch altijd gezellig. Monique, Joost Daalhuizen en Mariekje, ook met jullie is en blijft het altijd 

een vrolijke boel in het lab. Miranda de panda(beer), echt superleuk dat je nu ook bij onze club 
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hoort ! Dames van het secretariaat, Heleen en Monique, dank jullie wel dat jullie altijd zo 

enorm behulpzaam zijn. Studenten binnen het CEMM kwamen en gingen maar toch wil ik er 

een aantal in het speciaal noemen. Xanthe, Steven, Jack en Thomas, jullie zijn alle vier toppers 

met een enorme drive, energie en gezelligheid. Ook ik zelf heb het voorrecht gehad om 

studenten te begeleiden. Anouk, Remi en Jeroen, bedankt voor jullie inzet! In het speciaal wil ik 

Jeroen noemen voor zijn werk. Jeroen, jij hebt precies de goede wetenschappelijke instelling. Je 

bent nieuwsgierig, wilt graag nieuwe technieken leren, bent bescheiden en hebt een drive om 

recht vooruit te gaan in de wetenschap. Ga zo door man! Dan wil ik de rest van het CEMM 

bedanken voor de gezelligheid. In het speciaal Lisette voor het maken van die overheerlijke 

taartjes zo nu en dan!  En natuurlijk Saskia voor haar zo heerlijke aaibare truien ;) 

 

Borrelia onderzoek is een liefhebberij. Wie dat sterk met mij deelt is Anneke, onze Borrelia 

‘labmoeder’. Anneke, jij hebt altijd heel heerlijk Borreliaatjes gekweekt op de afdeling 

bacteriologie. Als ik dan fijn killingexperimenten kwam doen bij jou had je de hoeveelheden 

Borrelia spirocheten al netjes genoteerd, heel goed geordend. Maar ik wil je vooral bedanken 

omdat je zo’n ontzettende lieve schat bent! Om maar 1 voorbeeld te noemen: Elke 25 juli 

klokslag! 00.00 kreeg ik een lief smsje met felicitaties voor mijn verjaardag. En dan die heerlijke 

cakejes en taartjes die je bakt, echt fantastisch. Je hebt een heel goed, warm en puur hart, 

bewonderingswaardig!  

 

Dankzij Diana en Mieke (Sanquin) heb ik een flinke stap vooruit kunnen maken met het 

TSLPI tekeneiwit. Supergaaf dat jullie me allerlei leuke antilichaampjes e.d. meegaven die ik 

uiteindelijk allemaal fantastisch goed kon gebruiken. Mede dankzij jullie is het TSLPI-verhaal 

een Cell Host & Microbe paper geworden! 

 

Nadat mijn contract was afgelopen eind 2010, kon ik binnen het CEMM blijven werken als 

postdoc bij Joost Wiersinga. Joost, heel veel dank dat je me de ruimte gaf om dit boekje af te 

ronden. We hebben absoluut gave plannen met de darmflora en ik heb er alle vertrouwen in dat 

het spannende data op gaat leveren. Katja en Tassili maken ook deel uit van de club. We gaan 

het met zn vieren niet alleen heel gezellig maken maar gaan vooral ook een vruchtbare tijd 

tegemoet met elkaar! 

 

Dan hebben we natuurlijk nog mijn twee fantastische paranimfen, Daan en Konstantin 

(Konkie). Daan, tijdens het 8th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis 

in Muenchen waren we roommies en begonnen we elkaar pas echt te leren kennen. Naast dat we 

goeie gesprekken hadden was jij eigenlijk al in de rol als paranimf en heb je net optijd 
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voorkomen dat het filmpje tijdens mijn praatje compleet in het water viel. Wat ik mooi vind is 

dat jij een echte drive hebt voor jouw onderzoek. Ga zo door! Een deel van dit proefschrift is ook 

een beetje van jou, nl. de ondertitel ‘t(r)ick or treat’. Naast het feit dat het gewoon een goeie 

ondertitel is was je zo enthousiast dat ik hem wel moest laten staan. Konkie, wij zijn al goede 

vrienden vanaf de middelbare school. Naast dat we het altijd gezellig hebben ben je ook altijd 

een luisterend oor geweest. Jij bent op meerdere vlakken een echte topper! Daan en Konk, met 

jullie twee aan mijn zijde wordt het een extra gave promotie!  

 

Paps en mams, jullie hebben er altijd vertrouwen in gehad dat ik zou gaan promoveren op de 

ziekte van Lyme, zelfs voordat de vacature überhaupt beschikbaar was. Jullie medeleven en 

wijsheid in het hele proces is bijzonder. Marloes en Bas, het is altijd weer fijn als we af en toe 

een weekend gezellig met zn allen zijn, oost-west thuis best! Jutta en Udo, ook jullie hebben 

flink met me meegeleefd de laatste paar jaren. Hier en daar nog even een papertje tikken of 

skypegesprekje tijdens de vakantie of op de zeilboot was nooit een probleem. Thanks voor jullie 

support!  

 

Voor de rest wil ik iedereen bedanken die ik nog niet opgenoemd heb. Neem het me alsjeblieft 

niet kwalijk als ik je vergeten ben om hier te bedanken. 

 

En dan als laatste (en eerste!) wil ik jou, Lara, bedanken lieve schat! Jij bent zonder twijfel 

degene die het meeste te voorduren heeft gehad van de afgelopen paar jaar! Dat we elkaar zo 

lang moesten missen de tijd dat ik in de VS was, was nog wel het lastigste van alles. Jij hebt altijd 

direct aan mijn zijde gestaan, als ik boos was, teleurgesteld was en als ik blij was en dat maakt jou 

tegelijkertijd ook het allerbelangrijkste persoon in dit dankwoord en in mijn leven!




