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Dankwoord
Aan iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het tot 

stand komen van dit proefschrift, bedankt!

Tom, ik was in je lab verzeild geraakt door mijn stage bij Alex en jij verraste me al 

snel met de vraag of ik wilde blijven om promotieonderzoek te doen. Ik wilde de 

reeds gemaakte reisplannen voor na mijn studie niet helemaal overboord gooien 

en ben je heel dankbaar dat je me altijd de vrijheid hebt gegeven om naast het 

onderzoek ook de wereld te verkennen. Ik heb veel bewondering voor hoe jij met 

zoveel promovendi toch het overzicht weet te houden over de vele onderzoekslijnen. 

Hoewel we tijdens onze brainstormsessies soms elkaar wel eens in de war maakten 

door CD44 en osteopontine of pneumococcen en Klebsiella door elkaar te halen, 

wist jij toch mijn enorme berg data te overzien en er ook nog iets positiefs in te zien, 

ook als ik dat echt even niet meer zag. Bedankt voor een zeer leerzame en leuke tijd!

Alex, vraagje: hoeveel vraagjes van mij heb je beantwoord in al die jaren? Bedankt 

voor je vertrouwen, voor je deur die altijd open stond, voor al het labwerk dat je 

me geleerd hebt, voor alle presentatietips en natuurlijk de adviezen voor wat te 

doen na je AIO-schap. Kees, bedankt voor al je wijsheden over moleculaire biologie, 

negatieve TLR regulatoren en (non)-bindingsassays. Je enthousiasme over stolling 

is indrukwekkend en het was ook fijn een mede-labneuroot te hebben! Sandrine, 

hartelijk dank dat je ondanks je volle agenda altijd tijd wist te maken voor het 

scoren van mijn vele coupes, hoewel de pathologie niet altijd even spannend was. 

Gelukkig hadden we vaak wel een vermakelijker onderwerp om het scoren wat te 

veraangenamen. Kasper, bedankt dat je me op weg hebt geholpen in de complexe 

wereld van CD44 en hyaluronzuur.

De steunpilaren van onze groep: Regina, respect voor de vele coupes die je voor me 

gesneden, geplakt en gekleurd hebt, Anita, Jennie, Petra, Danielle en Kelly. Monique, 

bedankt dat je platen voor me uit stoof wilde halen op Koninginnedag! Joost en 

Marieke: wat hebben we vele uren in het ARIA doorgebracht, eenzijdige BAL is best 

leuk toch?! Joost, jij hebt het gepresteerd om je nooit door mij te laten opjagen, 

bedankt dat ik van jou altijd mee mocht zingen met de radio. Mariekske, bedankt 

voor alle gezelligheid en natuurlijk het vangen van de muis die achter de motor in 

de koelkast was gaan zitten! Heleen, Suzanne en Monique, zonder jullie zou het echt 
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een puinhoop worden, bedankt voor de vele leensleutels. De CEMM ICTers, Piet, Eric 

en Hubert, bedankt voor jullie hulp in de duistere wereld van computers. 

Alle Tommies, veel dank voor alle gezelligheid! 

Lieve (of ha) Mas, beste Masja, zoals jij al aanhaalde waren onze proefjes samen 

eigenlijk nooit een groot succes. Misschien was het ons beider status van vreemde 

eend in de bijt, jij met je supervirulente enterococ en ik met mijn CDhoeveel-ook-

alweer, dat we elkaar gevonden hebben in soepkommen wijn drinken... Ik vind het 

erg leuk dat we elkaars paranifm zijn. Veel dank voor al je hulp en adviezen, en ik 

wens je alle geluk met je gezinnetje straks! Marcello, buurman, we gingen altijd 

lekker samen op; niet alleen op werkgebied maar ook alle randzaken konden we 

fijn met elkaar delen. En dan na een avondje doortypen weer naar dezelfde straat 

terug keren! Bedankt voor het aanhoren van al mijn frustraties en voor het delen 

van jouw altijd fantastische verhalen;) Ik miste je aanwezigheid toen je vertrokken 

was en ik had je graag als 3e paranimf gehad! Arjan, zonder al jouw hulp was dit 

een handgeschreven boekje geworden en was ik een eenzame bioloog geworden 

tussen al die dokters. Gelukkig verhuisde jij snel achter me aan naar boven en was 

het weer vertrouwd. Bedankt voor alle steun en gezelligheid! De oude gang Tommies 

waarmee we naar Korea gingen: onze gids Goda (hoe komt ‘t toch dat jij Koreaans 

spreekt?), Mihiel (S-T-E-…), Ilona (wat zijn nou precies haircuttertjes?), MvZ (is er 

nog koffie?), Jaco (ook fagocytose op zaterdag is niet leuk…, maar samen hebben we 

er toch een aardig stuk van gemaakt denk ik), Sylvia (yes indeed some people are 

born in the eighties!) en Martijn (waar ligt nou toch mijn bril?). Markie D, veel dank 

dat je me in mijn beginjaren geholpen hebt met alles waar ik tegenaan liep! Ik nam 

graag als tegenprestatie de telefoon voor je op. Na de nauwe samenwerking (nee 

daar is geen foto van…) ‘lijken’ we nu iets minder op elkaar (dat een kapsel zo’n issue 

kan zijn!) en nemen CD14 en CD44 afscheid van elkaar. Cathrien en Joost, bedankt 

voor al jullie wijze lessen, natuurlijk het leren van de ‘vieze’ modellen en het Sky-

radio kerstzingen in het KIT. De ‘wat oudere nieuwe Tommies’: Florry (gezellig dat we 

weer roomies zijn!), Miriam (ben je nou aan het lachen of aan het huilen?), Liesbeth 

(is de dunktank alweer in gebruik?), Joppe (als je blouse maar gestreken is en in 

je broek zit), Jolanda (veel geluk met al je mannen!) en ons zwarte schaapje Adam 

(wat een avontuur he zo’n bruiloft in Kampen). En natuurlijk de ‘nieuwste Tommies’: 

Tim, Achmed, Anne-Jan, Dana, Daan, Thijmen en Gavin. Alle andere mede AIO-kamer 

bewoners in het oude F0-117: Andrea (my god), Akueni, Ludmilla, Maarten, Wytske 
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(wat waren we sportief he!) en Tamara (wat hadden ze lekkere taartjes in Wenen!). 

En mijn nieuwe stekkie op G2-105: Keren, Karla (thanks for all attempts to blot HA), 

onze adoptie-Tommie Jan-Willem, Marein, Michiel, Lois en Willemijn.

Mijn ‘aangetrouwde’ Weesper (korfbal, hockey, voetbal etc.) vrienden, bedankt voor 

alle gezelligheid en support. Of het nou bij een sportveld, in de sauna of in de kroeg 

was, met jullie was het altijd een goede tijd! Marianne, nicht, dat we na onze lijkende 

naam en geboortedatum nu ook nog allebei wilden promoveren. Fijn dat we van 

elkaar begrepen dat een voicemail relatie ook wat waard is. Lieve Steef, terwijl we al 

jaren op dezelfde middelbare school zaten werden we eigenlijk pas echt vriendinnen 

in Amsterdam, of misschien wel Hongarije ;) Ik mis wel onze donderdagavonden in 

Nota bene en Paradiso! Ik ben heel trots op je dat je je nu ook een afgestudeerde 

Medisch bioloog mag noemen. Bedankt voor alle gezelligheid en vertrouwen, en 

natuurlijk dat je naast me wilt zitten op 1 april! 

Lieve oma, bijna 85 en nog altijd geïnteresseerd in mijn studie, jammer dat opa er 

niet meer bij kan zijn. Jo en Es, mijn ukken broertje en zusje, fijn dat we altijd met 

z’n drieën waren en ik weet zeker dat het zo zal blijven, ook als we in de VS wonen! 

Lieve Mien en Jan, pa en Annemarie, bedankt voor alle fijne momenten en voor de 

vrijheid die ik kreeg. Jullie vertrouwen heeft mij altijd gesterkt in mijn keuzes voor de 

toekomst! Lieve lieve Bart. Al bijna 10 jaar ben jij mijn grote liefde, bedankt voor al je 

steun, vele geduld en altijd opbeurende Bart-grapjes. Het was fantastisch om samen 

de wereld te verkennen en beiden een promotie traject te volgen. Ik kijk erg uit naar 

ons volgende avontuur, ik hou van je!

Rianne




