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Dankwoord

Wat gek om nu op dit punt aan te komen, het allerlaatste schrijfsel van dit proefschrift. Lieve 

allemaal, ik ben begonnen met een grote sprong in het diepe en zonder jullie hulp was het 

me nooit gelukt deze race tot een goed einde te brengen! Dank jullie wel! Een aantal mensen 

wil ik graag in het bijzonder bedanken.

Allereerst mijn co-promotor Carlijn. Vanaf het begin tot de allerlaatste puntjes op de ‘i’ ben 

jij ontzettend nauw betrokken bij mijn promotie. Jouw toewijding, enthousiasme voor het 

project en je vertrouwen in mij als ik het zelf weer eens niet zag zitten, hebben me enorm 

geholpen om het vol te houden tot het eind. Ik kon altijd bij je binnenlopen met van alles, 

maar het liefst met data heet van de naald. Werkbesprekingen bij jou thuis tijdens je verlof 

waren geen probleem en je hebt me in de laatste week zelfs ’s avonds per mail gesommeerd 

nu echt op te houden met werken en te gaan slapen. Je was razendsnel en uiterst secuur met 

corrigeren van manuscripten. Fijn dat je me veel ruimte hebt gegeven voor eigen ideeën. 

Dank voor alles, ik heb ontzettend veel van je geleerd! 

Ellen, mijn promotor. Ook jij was er ondanks al je drukke bezigheden zo goed als altijd. Ik 

heb me vaak afgevraagd hoe je al die verschillende dingen naast elkaar kunt doen. Jij hield 

altijd het einddoel, het proefschrift, goed voor ogen. Je was altijd ontzettend nieuwsgierig 

naar de laatste data. “En wat kwam eruit?”, vroeg je dan regelmatig al voordat ik het 

experiment had kunnen doen. Dank voor de ruimte en het vertrouwen die je me gegeven hebt 

en alles wat je me hebt geleerd, maar vooral voor het overbrengen van je pure en oprechte 

interesse voor de wetenschap. 

Marieke, na je komst naar Sanquin als hoofd van de nieuwe afdeling Hematopoiese was 

jij wanneer mogelijk van de partij bij werkbesprekingen. Jij keek met een frisse blik vanuit 

een andere achtergrond naar het project waardoor het completer is geworden. Dank voor je 

kritische en scherpe bijdragen aan discussies, abstracts en manuscripten. 

Willy, jij hebt me de praktische kneepjes van het MSC werk geleerd. Je enthousiasme en 

kennis waren voor mij erg belangrijk voor een goede start. 

Van niemand anders heb ik praktisch gezien meer geleerd dan van jou, Marion. Ik mag 

wel stellen dat het zonder jou echt nooit gelukt was om alle cellen te kweken en die mooie 

proeven te doen. Naast driftig samen ‘ik weet niet hoeveel’ ELISA- en Taqmanplaten 

inpipetteren, konden we ook altijd gezellig kletsen. We heel wat af gelachen op het lab. 

Kim V, met jouw komst werd het team pas compleet. Dankzij jouw enorme inzet is H6 

een mooi stuk geworden. Met z’n drieën zijn we een perfect op elkaar ingespeeld team 

geworden, hoewel jullie er regelmatig samen een sport van maakten mij van het lab af te 

plagen. Ik ben ontzettend blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn. 
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Jaap-Jan, het was leuk om met je te ‘sparren.’ Jij hebt mij als fundamenteeltje de klinische 

tak van sport leren waarderen. Fijn dat je zitting wilt nemen in mijn promotiecommissie. 

Marieke van Ham en Jan Voorberg, samen mijn AIO-begeleidingscommissie. Dank 

voor jullie constructieve bijdragen aan mijn promotie. Marieke, dank voor je goede raad 

en soms even informeren naar de voortgang in de wandelgangen. Fijn dat ook jij in de 

promotiecommissie zit. Prof. Staal, Prof. Van Oers en Dr. Martens, dank voor het zitting 

nemen in de promotie commissie en voor jullie komst. 

Paula, tijdens het verlof van Carlijn heb ik je soms flink bestookt met vragen en andere AIO-

perikelen. Dank voor al je antwoorden en je luisterend oor. Ik voelde me af en toe echt een 

beetje geadopteerd. Daphne, Mar, Gestur en Barbera, dank voor jullie raad als ik weer eens 

bij één van jullie kwam binnenstormen.

Collega AIO’s: Marloes, Rachel en ‘grote’ Janine, van jullie kon ik de kunst een beetje 

afkijken. ‘Kleine’ Janine, dank voor het sparren en de gezelligheid op de kamer. Sofieke, 

Sabrina, Kim B, Lussy, Helga, Rick, Peter en Lonneke dank voor de gezelligheid in en om 

het lab. Veel succes met het afronden van jullie promotie. Maja, the best of luck with taking 

the MSC project to the next level. Anna, dank voor je slimme praktische oplossingen (let’s 

get organized), Franca voor de lekkerste tiramisu tijdens de lunches, Remco dank voor het 

samen met Rick herinvoeren van de vrijdagmiddagborrel, en Aicha en Onno voor de eerste 

hulp bij Taqman-problemen. Charlotte en Cris, jullie inzet tijdens jullie stages hebben geleid 

tot mooie bijdragen aan artikelen. Met de groepen van Marieke, Martijn en Monika kwam er 

op de valreep veel vers bloed op de afdeling. There are too many of you new folks to list in 

person. Thanks for adding fresh scientific and social flavors to the lab, also in the weekends. 

Alle stamcellab collega’s: Jullie lab was het beste toevluchtsoord bij infecties op het kweeklab 

boven. Ik heb de eerste anderhalf jaar voornamelijk op jullie lab gekweekt en nu aan het eind 

weer. Het was bij jullie altijd gezellig en kon ik ook bij jullie terecht voor een peptalk. Ada, 

dank voor het klaarleggen van zakjes, het opzoeken van patiëntgegevens en je feilloze uitleg 

over hematopoietische kolonie assays. Toen ik uiteindelijk in tijdnood kwam, hebben jullie 

allemaal bijgedragen aan aflezen van mijn experimenten. Dank! 

Alle collega’s bij Immunocytologie; eindeloze bron van te bietsen antilichamen en 

patiëntsamples. Dank voor de gezelligheid bij de IHE/HEP lunches. Ingrid, ons pilot-

experimentje om MSC te kunnen FACSen heeft toch maar mooi tot twee hoofdstukken 

geleid, waarvan er een hopelijk binnenkort gepubliceerd is. 

Het secretariaat: Anita en Mo, dank voor alles wat jullie voor me konden regelen en voor even 

snel een praatje. Mo, leuk dat je mijn Nederlandse samenvatting wilde ‘keuren’.
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Overige Sanquincollega’s: Zonder Erik Mul was ik lost in FACS- en confocal-space. Dank 

voor je hulp met het optimaliseren van FACS settings en panels voor die lastige cellen van 

mij, het uren sorteren van beenmerg samples en een gezonde dosis “Erik-style” voor leven in 

de brouwerij op het kweeklab. Anja ten Brinke, bedankt voor je input en je hulp met cytokine 

bepalingen. Peter Hordijk, bedankt voor het kritisch lezen van twee manuscripten. Jaap van 

Buul, dank voor je enthousiasme bij het bestuderen en maken van mooie plaatjes van het 

actine skelet van MSC. Dörte en Tiny, de experts op histologiegebied. Jos, mijn eerste hulp 

bij Western Blot problemen. Dank voor je uitleg en heel veel succes met de laatste loodjes. 

Eloise, bedankt voor het corrigeren van manuscripten mbt Engels. Emilie, Mark, Jeffrey, Ilse, 

Bart-Jan, Younes en Antje dank voor de gezelligheid bij borrels en barbecues in het park. 

Dank ook aan veel mensen buiten Sanquin. Simon van Reijmersdal, Christian Gilissen en 

Joris Veltman van de micro-array faciliteit in Nijmegen: jullie hulp en kennis was absoluut 

noodzakelijk om er mooie proeven van te maken. Christian, jij was af en toe net mijn e-

mail penvriend. Dank voor je geduldige en duidelijke antwoorden op al mijn vragen en het 

razendsnel uitvoeren van extra data analyses. Heel veel succes met je verdediging. Dichterbij 

huis in het AMC: Claudia van Tiel en Carlie de Vries, fijn dat jullie bereid waren jullie kennis 

en constructen met ons te delen. Dank voor de prettige samenwerking. Uit het LUMC: Sara 

Melief en Helene Roelofs, bedankt voor het co-kweken met T-cellen en DC’s en de fijne 

samenwerking. 

Kees Weijer en Natalie Papazian, bedankt voor het foetale beenmerg. Bart Biemond, Anja van 

der Laan, Serge Dohmen, Koen de Heer en Mette Hazenberg, dank voor de ontelbare keren 

informed consent vragen aan patiënten. Alle chirurgen, assistenten en het secretariaat van 

de afdeling Cardiothoracale chirurgie in het AMC wil ik bedanken voor (de logistiek rond) 

de vele beenmergpuncties, zonder jullie geen studiemateriaal. Uiteraard ook mijn dank aan 

alle vrijwillige donoren want zonder jullie toestemming was dit onderzoek nooit mogelijk 

geweest. 

Yvon, fijn dat jij de lay-out van mijn proefschrift wilde verzorgen. Er was best wat tijdsdruk, 

maar je hebt je er vol energie voor ingezet. Het parallel werken met veel e-mail contact was 

stiekem ook nog een soort gezellig. Het eindresultaat mag er zijn: wat is het mooi geworden! 

Vrienden en familie: Samen komen met mijn SIB en CBC-maatjes, in het bijzonder 

Annemieke, Kelly en Chantal, was altijd een welkome afleiding. We hebben samen een hoop 

ongein uitgehaald, en ik ben ontzettend blij dat we ook in ons langzamerhand wat rustiger 

leven vrienden zijn. Weekendjes, etentjes en erop uit in de natuur met jullie Pieter, Anita, 

Wim, Jeroen, Fem, Sil en Krijn, het was ontzettend ontspannend. Bij jullie kan ik altijd 

mezelf zijn. Suus, we zijn al zo lang vriendinnen! Ook al doen we totaal verschillende dingen 

en wist je waarschijnlijk niet eens wat ik allemaal uitspookte op het lab, we gaan altijd verder 

waar we gebleven zijn. Dank voor je onvoorwaardelijke vriendschap.
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Toen had ik er opeens een schoonfamilie bij! Lieve allemaal, dank voor de gezellige etentjes, 

jullie belangstelling en begrip. Lieve familie, ik ben vast regelmatig onuitstaanbaar geweest, 

dus ik heb nog heel wat goed te maken. Bas en Fannie, dank voor welkome afleiding tijdens 

de ongecompliceerde Chouffe avondjes aan de steiger. Mark, met jou kan ik altijd bomen 

over van alles en je houdt me scherp in discussies. Dat komt me hier ook van pas. Lieve pap 

en mam, dank voor jullie liefde en steun, welk pad ik ook koos. Jullie hebben me altijd de 

ruimte gegeven om me te ontwikkelen tot wie ik nu ben. Hoe zelfstandig ik ook ben, fijn dat 

ik altijd thuis kan komen. 

Lieve Floris, wat kan ik zeggen……jij bent het beste dat ik aan mijn tijd op Sanquin 

ga overhouden en het liefst voor altijd! Zonder jouw liefde en geduld had ik het nooit 

volgehouden. Samen zijn we klaar voor de volgende grote sprong! 


