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Hier is ie dan: het boekje! 

 

Vier jaar lang heb ik gepipetteerd, geELISAd, geultracentrifugeerd, 

geïsoleerd, gezuiverd, geÄKTAd, geHPLCt, gepipetteerd, gekweekt, 

geblot, gespectrofotometer, geschreven, geknipt, geplakt, 

gepresenteerd en nog meer gepipetteerd. Daarnaast heel veel gemaild, 

gebeld, gepraat en vooral om hulp gevraagd, véél hulp. Als er iets is dat 

ik geleerd heb (ja, zelfs ik kan dat ☺) is dat je zonder hulp van een 

heleboel mensen niet kunt promoveren. Een woord van dank aan ieder 

die mij geholpen heeft is hier daarom ook absoluut op zijn plaats. Ik 

hoop dat ik niemand ben vergeten en zo ja, vergeef me!  
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Geachte Professor Josephus Meijers, Beste “make me an offer I can’t 

refuse” Joost, ik heb grote bewondering voor je enthousiasme voor de 

wetenschap. Altijd gedreven en fanatiek, iets wat voor mij aanstekelijk 

heeft gewerkt. Daarnaast kritisch en waar nodig confronterend. Ik 

verbaas me nog steeds om je snelle reactie op mijn mailtjes midden in 

je vakantie of om 3 uur in het holst van de nacht. Ik heb heel veel van 

je geleerd, beide kanten op. 

Beste “we hebben geen probleem, we hebben een uitdaging”  Joost, het 

is altijd gezellig om met jou een biertje te drinken, al zal ik nooit aan 

jouw tempo kunnen tippen. Bedankt voor de gezellige borreltjes in 

Boston en Galveston, Texas. Op het moment dat je dit leest zal Kyoto 

hopelijk ook erg gezellig zijn geweest. Ik hoop dat we in de toekomst 

nog een borrel kunnen pakken. 

 

Geachte Professor Philip de Groot, Beste Flip, dé antifosfolipiden-man 

van Nederland en daarbuiten. De rust zelve. Het is altijd een genoegen 

om met jou aan tafel de resultaten door te nemen. Je snelle analytische 

denken, leverde in alle gevallen nieuwe, mooiere experimenten op die 

uiteindelijk ook tot mooie publicaties hebben geleid. Altijd als ik dacht 

dat ik een mooi stukje had geschreven, maakte jij er weer iets 

geweldigs van. Flip, nog een jaartje of drie en dan zit het er op voor jou, 

geniet van de laatste jaren en hopelijk kom ik je in die tijd nog tegen 

voor een goed gesprek. Bedankt! 

 

Beste heren professoren, geachte commissieleden. Bedankt voor uw tijd 

om dit boekwerk door te nemen en jullie goedkeuring te geven. De 

tekortkomingen en zwakke punten hoop ik in een mooie discussie met 

jullie door te nemen tijden mijn verdediging. Geachte professor Sturk, 

beste Guus, ik kijk met plezier uit naar de samenwerking voor de 

aankomende 4 jaar. 

1126  



__________________________________________  β2-Glycoprotein I in Innate Immunity 

_____________________________________________________________ 

- ● - 

Rolf, vooral bedankt voor je hulp in de eerste maanden in het UMC 

Utrecht en alle andere maanden daarna met je kritische blik en hulp bij 

mijn experimenten. Jij was degene die mij in het ‘beta 2’ wereldje 

introduceerde. Ook al was mijn eerste zuivering mislukt, de ene daarop 

werd wereldberoemd. Nu al ben je staflid van het LKCH en het gaat je 

goed. Nodig je me uit voor je inauguratie? Dank je voor al je kennis. 

 

Gwen, mede beta2 AIO, collega. Ook al werkten we niet al die 4 jaar 

samen, jij in Utrecht ik in Amsterdam dan in Utrecht dan in Amsterdam, 

toch hebben we samen een nieuwe uitdagende wending kunnen geven 

aan het onderzoek naar beta2 en het antifosfolipiden onderzoek. Ik 

wens je veel succes in de toekomst. 

 

Beste “wat zou ik zonder jou doen” Arnold, wat zou ik zonder jou doen! 

Altijd tijd om een antwoord te geven op de vele vragen die ik je elke 

keer stelde. Als ik iets nodig had in het UMC en zag dat je stoel leeg was 

op het lab, kreeg ik het moeilijk. Gelukkig is het allemaal goed 

gekomen. Je geniet zichtbaar van je werk. Veel plezier! 

 

Bas, Ron, Gwen en Valentina, een paar mooie dagen gehad in Galveston 

Texas tijdens het congres, totdat we hoorden dat de Eyjafjallajökull was 

uitgebarsten en alle vluchten naar Europa waren geannuleerd. Ik ben 

blij dat jullie meegegaan zijn naar Houston, zodat ik niet in mijn eentje 

6 dagen lang in een hotel op het vliegveld hoefde te slapen. Ook al 

hebben we minder leuke momenten meegemaakt, de roadtrip naar het 

NASA space center, San Antonio en het Japanse sushirestaurant in 

Houston, die nemen ze niet van ons af. Bas, veel succes in Maastricht en 

ik was écht meegegaan op het cruiseschip terug naar Europa. Nodig jij 

mij ook uit voor je inauguratie? Gwen, de andere kant op vliegen levert 

hetzelfde resultaat op ☺. Ron, bedankt voor je rust tijdens die hectische 
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dagen. Vale, ragazza divertente, si dispone di una personalità aperta e 

accessibile ho apprezzato la vostra presenza. 

 

Agon (je wordt nog een briljante dokter), Attie (Boston, here she 

comes), Bert (zo prettig gestoord zie je ze niet vaak), Claudia (als ik 

blond haar had en vrouw was had ik van je gewonnen bij de NVTH), 

Dianne (“Cet, jij blijft toch altijd een Amsterdamse AIO!”), Eelo (de 

laatste der ‘Akkermannen’), Esther (een echte arts als labrat zie je niet 

vaak) en Thijs (hoe houd je toch die broek hoog?), ik heb genoten van 

de momenten op het lab, de gesprekken in de AIO kamer en de NVTH 

en ISTH congressen. Voor velen van jullie is het binnen een korte tijd 

ook zover. Succes en hopelijk zie ik jullie promoveren. 

 

Steven, Marije en Vivian, ook al kennen we elkaar niet zo lang, ik kan 

jullie vertellen dat jullie op een hele goede, maar zeer zeker ook een 

hele gezellige afdeling zitten. Veel succes en geniet ervan, het is zo 

over. Coen, probeer je jouw creativiteit over te brengen aan de jonge 

onderzoekers? Mark, het was altijd goed om jou in het voetbalteam te 

hebben tijdens de AIO retraites. Volgens mij heb ik geen één keer 

verloren. Annet, Arjan, Brigitte, Elske, Grietje, Jerney, Kimberly en 

Silvie, zonder een paar extra handen en jullie ondersteuning als 

research analist is een AIO nergens. Jullie geven gezicht aan de afdeling 

in Utrecht. Bedankt voor jullie aanwezigheid en voor jullie hulp. 

 

Joukje, jij bent onmisbaar in Utrecht. 

 

Mevrouw Rosmina, zonder u zou het er hier net zo uitzien als toen in 

mijn studentenkamer: geen mooi gezicht. 

 

Carla, Mignon en Jos. Alweer 4 jaar geleden dat ik mijn afstudeerstage 

bij jullie mocht voltooien op het EWI. Nu zelf bijna gepromoveerd en 
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weer proefjes aan het doen op het EWI. Het wereldje is toch klein. 

Hopelijk behalen we in de toekomst nog mooie resultaten voor een mooi 

verhaaltje. Bedankt voor beide tijden.  

 

- ● - 

Beste Han, als er iemand is die je in contact kan brengen met maakt 

niet uit wie in het AMC, dan ben jij dat wel. Ik verbaas me nog steeds 

over het feit dat je voor elke promotie of feest uitgenodigd wordt. 

Dankzij jou heb ik heel veel mensen leren kennen in het AMC. De Duvels 

smaakten altijd net iets beter als jij er ook 1 nam, of twee. Het is 

jammer dat we nooit eens samen naar een buitenlands congres zijn 

geweest. In ieder geval ben ik blij dat je naast mij staat op mijn 

promotie, ben ik niet de enige in een pinguïnpak. Bedankt voor alles 

Han!  

 

Beste Mercedes, Merche, samen begonnen in september 2007 in het 

AMC in Amsterdam als 2 kersverse AIO’s bij Joost en straks samen klaar 

in 2011. Op het moment dat je dit leest hoef ik nog maar even te 

wachten op jouw boekje. Je hebt, ondanks een stroef begin, doorgezet 

en het resultaat mag er wezen. Ik kon altijd bij je aankloppen voor een 

gezellig gesprek of om over de baas te klagen ☺. Hasta ahora, congreso 

o simposio sobre cada vez que nos han bailado juntos. Vamos a 

mantener esta tradición y su en mi promoción? In ieder geval, superleuk 

dat jij ook naast mijn zijde staat tijdens de promotie.  

 

Jorge, bedankt dat ik altijd bij je kon blijven overnachten als ik het weer 

eens te laat had gemaakt in Amsterdam. Die oude bank van jou sliep 

eigenlijk best lekker. Stuur je me af en toe nog een mailtje als jullie 

weer naar het Gasthuis gaan? 
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Chantal, we zijn maar kort kamergenoten geweest en altijd was je heel 

druk bezig tegen het einde aan. Ik snap nu waarom. Je promotiefeest in 

Leiden was top! Ik kan nog steeds niet geloven dat er midden in de 

nacht een directe trein vanuit Leiden via Amsterdam naar Den Bosch 

ging. Mirella, ook jij bent al weg uit ‘onze’ kamer. Ik mis de geur van 

brie met komkommer. Maurits, dokter, wij zijn nu kamergenoten. Als ik 

dacht dat ik weer eens iets onder de leden had, kon ik het altijd aan jou 

vragen. Kl*te dierproef examens! Veel succes de aankomende maanden. 

En dan mijn andere kamergenoot, Steffie. Du bist mein Lieblings-

deutsches Mädchen. Immer beschäftigt und immer im Ausland. Aber 

wenn du hier warst, war es nichts anderes als Spaß. Zum Wohl! 

 

Alinda, Koby en Joanna, het was heel gezellig met jullie in Paleyrac, 

Dordogne. “Gaan we nog iets doen of niet?” zei je vaak Lin. Stil zitten 

kun je niet hè? Ook niet op het lab. Onontbeerlijk! Koby, alle duizend 

kilometer aan weg kende je uit je hoofd en binnen de kortste keren heb 

je mij ook de mooie plekken langs de Dordogne leren kennen. Als je dit 

leest, ben ik er nu zelf met mijn gezinnetje ook geweest en weet zeker 

dat ik op dezelfde plek in de Dordogne heb gezwommen. Joanna 

(mulheres de preto), como é seu relacionamento com os legumes? ☺ 

Espero que tenha gostado minha cozinha. Ainda é uma pena que você 

não poderia permanecer no AMC. 

 

Arnoud, als je voor elke vraag die je gesteld werd een euro-duppie 

kreeg hoefde je niet meer te werken. Dankjewel voor al je kennis! 

Tommie, ik hoop dat je mij nu onderhand toch als meer ziet dan alleen 

als gast. Havik, Stefan, mooi om te zien hoe je eindeloos kon praten 

over je mooie creaties. Je hebt een verstandige keuze gemaakt. Kom je 

nog op mijn feestje? Dat is voor jou om de hoek. 
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Jeroen (was jij nu aan de beurt of toch ik?), altijd gezellig om met jou 

de trein te pakken en over de kleine van jou en mij te praten. Jammer 

dat elke keer halverwege onze wegen scheidden. Houden we de 

aankomende 4 jaar deze traditie in eer? Chiara, ragazza pazza. Una vera 

ragazza Italiana, piena di temperamento e di onore. E ‘stato divertente 

lavaorare con te e spero di vederti presto durante la promozione di 

Merche. Joram, nog bedankt voor die mini Mercedes. Ik heb hem nog 

steeds, ook de grote. Sigrid, heerlijk al die oerkreten op de squashbaan! 

Wil je de volgende keren mijn knieën heel houden? Claartje, het ga je 

goed. Geesje, constant bezig en altijd in de weer. Kan iemand jouw 

tempo bijhouden? 

 

Jan Albert, Kuif, 5 uur reistijd heen en terug, om op jouw feestjes te 

komen. Geen 1 minuut daarvan was zonde. Top feesten! Jammer voor 

die koe, maar lekkerrr! Veel succes in Groningen. 

 
Lucy, Marjan en Wil, de dames van de diagnostiek afdeling. Lucy, 

bedankt voor je hulp de afgelopen 4 jaar. Marjan en Wil, ik vond het 

helemaal niet erg om samen met jullie die vette happen en frietjes naar 

binnen te werken voor de wetenschap. Het heeft in ieder geval een 

mooie publicatie opgeleverd, bedankt daarvoor. 

 

Kamran, de heer van de diagnostiek afdeling. Ik heb echt waar in mijn 

hele leven nog nooit iemand ontmoet die kon shoppen als jij. Ik heb 

zowat elke winkel in Boston gezien. Wat een mooie tijd hebben we 

gehad daarna op Cape Cod en New York. Hopelijk hebben we ook een 

mooie tijd in Japan. Volgend jaar wordt jouw jaar! 

Annika, Carolyn, Diana, Ellen, Elianne, Hester, Janine, Laura, Lisette en 

Silvia. Dames, één voor één bedankt voor alle tips voor die kleine van 

ons tijdens de gezellige koffiepauzes. We hebben ze niet allemaal 
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gebruikt ☺. Hans Jansen, ik zal al die verschillende geurende soepen uit 

de koffiekamer missen, misschien ook niet ☺. 

 

Ad, ondanks al mijn geplaag hoop ik dat je me vergeeft. Jij bent 

onmisbaar voor de afdeling! 

 

Agnes. Moest er iets administratiefs geregeld worden, kwam ik naar je 

toe. Moest ik weer eens iets opsturen of faxen, kwam ik naar je toe. 

Moest er iets voor de stagiaires geregeld worden, kwam ik naar je toe. 

Wist ik iets niet, kwam ik ook naar je toe. En zelfs voor het in orde 

maken van het werk wat je in je handen hebt, ben ik naar je toe 

gekomen. Zonder jou was dit niet mogelijk geweest. Bedankt daarvoor! 

En oh ja, als je weer zin in zonnepitjes krijgt, ik kom gerust langs om ze 

te brengen. 

 

Cansu, mijn eerste stagiaire. Met mooie experimenten hebben we de 

basis gelegd voor een mooie publicatie, hetgeen jouw enthousiast 

maakte voor de wetenschap. Veel succes als AIO op het VU. Brett, 

gozer! Vol elan je bachelor stage zo snel mogelijk bij mij afgemaakt en 

hup naar Australië voor een jaar. Succes met het afronden van je 

studie. Stephanie, wat jij in die korte periode voor elkaar heb gekregen, 

ongelooflijk! Een gezamenlijke publicatie in een top blad, lang voordat je 

afgestudeerd bent. ‘Mijn kindje’ noemde je beta2 en liet meteen 

duidelijk blijken dat je dit project na je studie wilt voortzetten. Met jouw 

doorzettingsvermogen gaat dit zeker gebeuren ☺, succes. Lieselotte, ‘de 

Amerikaanse’. Zij aan zij proefjes doen tot de laatste dag van mijn 

promotie en jouw master stage. De stollingscascade die kun je nu 

dromen. Hopelijk slepen we er samen nog een mooi artikel uit 

binnenkort. Succes met je PhD straks, blijkbaar heeft het aanstekelijk 

gewerkt. 

- ● - 
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Lieber Herr Heiko, vielen Dank für die Diskussionen während der 

Sitzungen und im Irish Pub im Lund, Schweden und Matthias, dem EM-

man. Deine Mikroskopie-Aufnahmen haben jeden Reviewer zum 

Schweigen gebracht. Ich hatte eine lange Wartezeit, aber das Warten 

hat sich jedes Mal gelohnt ☺. Trinken wir gemeinsam noch ein Duvel? 

Monica, danke für all die gute Betreuung, Du bist ein unglaublich 

hilfreicher Mensch. 

- ● - 

Mieke, Michel, vanaf dag 1, ongeveer 15 jaar geleden, was ik meteen 

welkom bij jullie. Ik voelde me ook meteen thuis toen bleek dat mijn 

schoonvader ook van Duveltjes hield ☺. Die dag in de tuin was de 

eerste, de laatste hebben we nog lang niet gedronken Michel. Nogmaals 

bedankt dat je een avondje wilde oppassen in de Dordogne, 

onvergetelijk! Je hebt er nu niet 1 maar 2 ‘zonen’ bij en ook nog eens 

een kleinzoon. Wij mannen zijn niet meer in de minderheid ☺. Mieke, die 

sigaretjes met een glas wijn erbij buiten in de tuin, onmisbaar. Samen 

een meergangen diner verzinnen en het ook nog koken. Het resultaat 

was er altijd naar en ik hoop dit nog vaak te doen met je. Mieke, ook al 

heb je nooit ‘jongetjes opgevoed’, je doet het prima! Ik kan jullie niet 

genoeg bedanken voor jullie steun op élk vlak. Dit resultaat is mede aan 

jullie te danken! 

 

Monique en Paul, wat een leuk gezinnetje hebben jullie met Sara en Isa, 

mijn petekindjes. Twee supergeinige meisjes met mooie blonde krullen. 

Zullen jullie net zo lief zijn voor jullie zusje of broertje als jullie zijn voor 

Kaya? Denk het wel hè! 

 

Familie van Iersel, familie van der Linden, altijd kijk ik uit naar de 

jaarlijkse familiefeestjes. Doet me goed om te zien dat ik bij beide in 

een warme omgeving ben terechtgekomen. Komen jullie ook kijken? 
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Mama, Papa. In de twintig waren jullie toen alles werd verkocht en naar 

Nederland werd vertrokken. Vier kinderen opvoeden in een land, 

waarvan jullie taal noch cultuur kenden. Mama, ondanks alle 

moeilijkheden en tegenslagen in die 40 jaar heb je niet alleen mij, maar 

het hele gezin gebracht tot waar we nu zijn. Van wie zou ik mijn 

doorzettingsvermogen en koppigheid hebben? Papa, een kapperszaak 

had je, die je besloot om te verkopen om het hier in ‘het Rijke Europa’ 

te maken. Uiteindelijk werd het hard werken, dag en nacht, om het 

hoofd boven water te houden. Die beloofde ‘rijkdom’ heb je hopelijk 

gehaald uit de liefde en warmte van je gezin. Wat was het ook alweer? 

“Werken is werken, is niet niet werken.” Aanpakken bedoelde je ☺. Ik 

heb je raad opgevolgd. Ziehier het resultaat! Trots, respect en vooral 

heel veel liefde is wat ik voel voor jullie! Benim kalbimin derinliklerinden 

gelen sevgiyle, sizi her şey için teşekkür ederim! 

 

Broer, zus, broertje. Met zijn zessen waren we tig jaar geleden. Nu is de 

familie uitgegroeid tot 13 en het wordt er alleen maar gezelliger op. Ook 

zonder jullie hulp had ik hier niet gestaan. Willen jullie op deze speciale 

dag de trots samen met mij delen?  

 

Kaya Mikaïl Ağar. Mijn lieve, lieve zoon. Een jaar geleden kondigde je je 

zaterdagavond aan, maar maandagochtend na liefst 33 uur wilde je 

eindelijk je gezicht laten zien. En wat voor één. Een blond Turkje met 

blauwe ogen. Daarna is het als een speer gegaan en loop je al bijna. Als 

ik ook maar iets van de opvoeding van opa, oma, dede en baba-anne 

kan doorgeven aan jou, dan weet ik dat het goed moet komen. Kom je 

baba een kusje geven na afloop? Deze is ook voor jou! 

 

Boef! 

- ● - 
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Zaterdagnacht 22 Maart 1997, Time Out, Gemert, Noord-Brabant. 

 

Daar zag ik je voor het eerst staan. Ik heb je nooit meer uit het oog 

verloren en zeer zeker niet uit het hart. Hoe houd je het toch uit met 

me? Sas, ik had niemand anders naast mijn zijde willen hebben tijdens 

de afgelopen jaren dan jij. Achter een ‘sterke’ man, staat een nog 

sterkere vrouw is een understatement. Veel moeite moest je doen om te 

begrijpen wat ik nu weer voor ‘nerderigs’ te vertellen had en toch 

begreep je het keer op keer. Tijdens de moeilijke perioden stond je me 

altijd bij en je stuurde me bij als ik weer te hard van stapel liep. Zoals ik 

in het begin van dit dankwoord schreef: zonder hulp van een heleboel 

mensen kun je niet promoveren. Zonder jou was dit nóóit gelukt! 

 

Birtanem, Seni Seviyorum. 

 

- ● - 

 

 

Cet 
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