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DANKWOORD / ACKNOWLEDGEMENT

First things first: ik wil iedereen bedanken die mij hebben geholpen met het tot stand 
komen van mijn proefschrift! Het is een paar jaar werken, maar dan heb je ook wat. Ik 
wil hiernaast nog een speciaal dankwoord richten tot een aantal personen:

Mijn promotor, Paul-Peter Tak. Beste PP, allereerst wil ik je bedanken voor de 
mogelijkheid om naar de VS te gaan. Dit was een prachtige en unieke ervaring, die 
ik voor geen goud had willen missen. Daarnaast heb ik enorm geleerd van jouw 
doelgerichtheid en time-management, waar ik op de dag van vandaag profijt van 
heb. Daarnaast ben ik blij dat ik alle vrijheid heb gekregen om mijn eigen klusjes te 
klaren, dat past ook meer bij mijn persoonlijkheid. Dank voor alle steun en oneindige 
inspiratie.

My co-promotor, Jay Chiorini. Dear Jay, not sure what you thought when I came into 
your office at the first day NIH. Jelle, is kind of a weird first name, which could be a male 
or a female. Well, it is a male! I could not wish a better supervisor when starting my 
Ph.D. abroad. Thanks for everything: your hospitality, positive energy, your patience, 
etc. Even when I was back in the Netherlands, we talked on the phone on regular base. 
You kept your responsibility as a supervisor till the end, which was very helpful to me. 

Overige leden van mijn promotiecommissie: Prof. dr. W.J. Fokkens, Prof. dr. C.G.M. 
Kallenberg, Prof. dr. R.A.W. van Lier, Prof. dr. C.J.M. van Noesel, Dr. R.J.E.M. Dolhain, 
Dr. C.M. van Drunen, Dr. R.J. Bende. Hartelijk dank voor de bereidheid om in de 
commissie zitting te nemen en mijn proefschrift op de wetenschappelijke waarde te 
beoordelen.

Bruce Baum. Dear Bruce, to me you are a kind of ‘founding-father’. You created together 
with Paul-Peter this opportunity. If there were problems, we could always talk to you, 
which was very helpful. We have not worked together, but I would like to thank you for 
this opportunity and all your help and inspiration!

Jay’s group: dear Beverly, thanks for all your nice stories and virus-preps, it was never 
boring! Dear Sandra, thank God somebody liked soccer in the US, and more important, 
can talk about soccer. Thanks for all the Argentinian inside information, and yes, Messi 
is the best. Dear Kathrina, also with you, it was never boring with a talkative Irish 
person like you. Hope you find a job very soon! Dear Gio, your Italian style of doing 
things is interesting, but I like it in some way. Thanks for all the parties at your place 
and say hi to your neighbours. Dear Melody, your room is an oasis of rest, compared 
to the others. I know that’s good, because people don’t publish everyday in Nature 
Medicine. Respect! Dear Hongen, I am very thankful for taking over my work at the 
NIH, which resulted in publications. I hope you will stay for a long time in the US and 
wish you all the best.
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Gabor Illei. Dear Gabor, thanks for the critical discussions, most often during the 
Sjögren’s syndrome RIP (Research In Process) meeting. To me, the abbreviation of the 
meeting is still kind of weird.

Dear Marsha, thanks for helping with all the paperwork. You always kept track on 
renewals etc, others would forget or tell you when it is too late. And yes, will sent you 
soon updated pictures of my boys.

All the co-workers from the NIH/NIDCR/MPTB: thanks for the pleasant atmosphere 
at work and all your kindness.

Paranymf, Nienke: jou kan ik echt voor alles bedanken! Samen hebben we vanaf het 
begin van onze promotie alles meegemaakt zowel in de VS als in NL. Eigenlijk het 
allerbelangrijkste is dat we naast werk ook sociaal heel wat hebben ondernomen. Jouw 
energie, ondernemingsdrift, gezelligheid is een luxe om als collega te hebben. En ik 
kon me geen betere en gezelligere collega bedenken om dit buitenlandse avontuur 
aan te gaan. Ik denk dat we samen ook een behoorlijk eind zijn gekomen in de 
onderzoekswereld van de Sjögren. Ik wens jou heel veel succes en plezier met jouw 
volgende stap in de medische wereld en het afronden van jouw proefschrift.

Paranymf, Jonathan: vanaf dag 1 in Amsterdam ken ik jou en hebben we ook hetzelfde 
pad bewandeld; behalve dan nu het laatste deel. Dank voor alle gezelligheid in de 
afgelopen jaren en alvast dank voor de mentale en fysieke ondersteuning tijdens mijn 
openbare verdediging. Ik neem dat een neuroloog mij op reumatologisch vlak wel 
moet kunnen bijstaan!

Mijn portocabin roomies en soulmates: Caro en Frieda. Wat is een promotieonderzoek 
zonder goede roomies. Een essentieel onderdeel dat vaak onderschat wordt. Dank voor 
al jullie afleidende momenten, en ja, misschien was ik daar ook debet aan. Leuk hoor, 
onderling documenten aan maken voor elkaars promotiefilmpjes, ik neem aan dat jullie 
ondertussen een waslijst voor mij hebben gemaakt. Het resultaat zal ik waarschijnlijk 
snel zien. Uiteraard heel erg veel dank voor al jullie gezelligheid, discussie (zowel 
zinnig als niet-zinnig), en uitgesproken meningen!

Mijn Arthrogen-collega’s: heel veel dank voor het feit dat jullie mij als buitenbeentje 
met onderzoek naar speekselklieren hebben opgenomen binnen jullie ‘gen-therapie 
familie’. Het was prettig samenwerken, gezellig en heb het altijd naar mijn zin gehad.

Alle collega’s van de KIR: bedankt voor de vele gezellige borrels, etentjes, congressen 
en een leuk zeilweekend. De positieve en constructieve sfeer heb ik als zeer plezierig 
ervaren. De leuke groep jongen mensen heeft mij overtuigd om voor mijn opleiding tot 
reumatoloog in het AMC te solliciteren. Voor mijn collega’s in opleiding: ik verheug me 
al op het feit dat we weer samen in de reumatologische kliniek werken.

All the national and international collaborators: thanks for sharing the experience and 
good discussions. Especially, Jacques-Eric Gottenberg: it was always good to see and 
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discuss with you at meetings. Our DC-trip to cannulate mice was a nice start for a good 
collaboration. I hope this will not stop after my thesis-defense. 

Daniel, Danny, Remco en Matthijs: gelukkig zijn jullie vrienden die Geneeskunde 
hebben gestudeerd, maar niet alleen over geneeskunde kunnen en hoeven te praten. 
Dank voor alle leuke sociale ‘events’, zowel in binnenland als buitenland. 

Jaargenoten van het jaar 9-7: Rogier, Jurriaan, Diederik, Jeroen, Bob en Steven. De 
frisse blik van niet-medici doet wonderen. Het eeuwige ge-ouwehoer op borrels is een 
lust voor het leven en hoop dat nog lang te doen met jullie. 

Vrienden en familie: dank voor al jullie mentale hulp en dank voor het feit dat ik niet 
telkens hoefde uit te leggen waar ik mee bezig was. Dat weten jullie namelijk wel!

Lieve grote broer en zus: 2 grote voorbeelden boven mij! Dank voor al jullie gezelligheid 
en steun en voor het feit dat jullie mijn broer en zus zijn.

Lieve pa en ma: denk dat jullie de bron van het succes zijn. Ik weet dat jullie trots 
zijn op wat jullie kinderen bereiken, en die credits horen jullie te krijgen. De liefde en 
steun geeft een enorme stimulus, en ik kan niets beter wensen dan mijn ouders trots te 
maken. Bij deze!

En natuurlijk, lieve Kim, mijn liefde, steun en toeverlaat. Dit is ook zeker ons avontuur 
geweest en ik heb geluk dat ik die met jou mocht beleven. Dank voor al jouw steun, 
liefde, gezelligheid en ik kijk uit naar de vele dingen die we nog samen gaan mee maken 
met onze boys!




