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Laboratorium experimentele immunologie/longziekten:
Dr. R. Lutter, beste Rene, heel hartelijk bedankt voor al je adviezen, het opzetten van de 
experimenten en het meeschrijven aan de immunologie artikelen. Dankzij jou zijn het twee 
heel mooie stukken geworden! Beste Tamara, Barbara en Mieke, ik ben jullie enorm veel dank 
verschuldigd voor de enorme berg werk die jullie voor mij verzet hebben. Zonder jullie waren 
hoofdstuk 3 en 4 van dit boekje er helemaal niet geweest!

Danone Research: Dominique Goossens, Martine Alles, Mieke Roelofs, Kaouther Ben Amor, Jan 
Knol, Johan Garssen, Léon Knippels en Alma Nauta. Bedankt voor het monitoren van de studie, 
het meedenken en het kritisch beoordelen van de artikelen. 

De Kelder: Quirine, Florine, Christiaan, Hidde, Reinout, Jeroen, Anders, Anne-Fleur, Nicole 
en psychologiedames. Toen ik van de 8e verdieping verhuisde naar de kelder moest ik wel even 
slikken. Maar ook al was het daglicht er ver te zoeken, de kelder bleek een geweldige plek! Lieve 
Quirine, Florine, Malika en Roos, onze borrels en etentjes waren altijd erg gezellig, laten we er 
snel weer een plannen! Lieve Farah, geen kelder-bewoonster, maar verder lopen onze levens 
steeds gelijk op, jouw boekje is dus vast ook snel klaar. Ik verheug me er op om straks weer 
gezellig samen in het EKZ te werken!

Alkmaar. Lieve arts-assistenten en kinderartsen uit het Medisch Centrum Alkmaar, dank voor 
de mooie tijd die ik bij jullie heb gehad! Na 4 jaar onderzoek doen was het best een beetje 
spannend om weer in de kliniek te beginnen, maar Alkmaar voelde meteen als een warm bad. Ik 
zal jullie missen nu ik weer terug ga naar het EKZ.

Roosmarijn van der Steen en Aafje Ouwehand. Met jullie als paranimfen kan het eigenlijk al niet 
meer misgaan. Lieve Roos, al bijna 30 jaar vriendinnen, wat onwaarschijnlijk lang! Ook al zijn 
we heel andere dingen gaan doen, je bent altijd geïnteresseerd in waar ik mee bezig ben. Fijn 
dat jij op deze belangrijke dag naast me staat. Lieve Aafje, wat ben ik blij dat wij elkaar aan het 
eind van het eerste studiejaar toevallig tegen het lijf zijn gelopen en spontaan besloten om samen 
stage te gaan lopen in Engeland. Inmiddels zijn onze levens langzaamaan veranderd, maar het is 
nog steeds even gezellig. Fijn dat je mijn paranimf wilt zijn.
Hanneke Eijlders. Lieve Hanneke, ook jij hoort in dit rijtje thuis, ook al hoef je deze keer eens 
lekker niets te regelen. Je bent een geweldige vriendin!

Vrienden en vriendinnen. Bedankt voor de interesse in waar ik mee bezig was, het luisterend oor 
als de dingen weer eens niet helemaal soepel liepen en natuurlijk vooral voor alle gezelligheid 
de afgelopen jaren!  

Zo, eindelijk klaar! Graag wil ik de volgende mensen heel hartelijk bedanken:

Alle kinderen en ouders die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Zonder jullie was dit 
boekje er niet geweest. Heel erg bedankt!

Prof. dr. H.S.A. Heymans. Beste Hugo, heel veel dank voor je vertrouwen, je enthousiasme, 
het bewaken van de grote lijn van het project en het altijd snelle commentaar op de artikelen. 
Bijzonder dat je, ondanks je drukke werkzaamheden, altijd ook geïnteresseerd bent in de zaken 
buiten het ziekenhuis, volgende keer neem ik zeker foto’s van Tobias mee!

Prof. dr. W.M.C. van Aalderen. Beste Wim, ik ben heel blij dat ook jij mijn promotor bent. Jouw 
rustige, positieve instelling was altijd zeer waardevol. Op de momenten dat het even wat minder 
ging, zoals toen de resultaten voornamelijk negatief bleken te zijn en ik me afvroeg of ik daar wel 
op kon promoveren, was jouw bemoedigende ‘het komt goed’ voldoende om mij er ook weer in 
te doen geloven. Je hebt gelijk gekregen, heel veel dank voor alle steun de afgelopen jaren. 

Dr. A.B. Sprikkelman. Beste Aline, vijf jaar geleden ging plotseling de sollicitatieronde voor 
de opleiding niet door en twijfelde ik wat nu te doen: nog langer AGNIO-en? Toch maar 
onderzoek? Wat ben ik blij dat wij die avond samen dienst hadden en jij me vroeg om naar deze 
onderzoeksplek te solliciteren. Hoewel het project de nodige hobbels kende, hebben we ons er 
goed doorheen geslagen. Bedankt voor je enthousiasme, je hulp en adviezen, het vertrouwen en 
de vrijheid die je me hebt gegeven!

De promotiecommissie. Prof. dr. Zsolt Szépfalusi, prof. dr. Roy Gerth van Wijk, prof. dr. Edward 
Nieuwenhuis, prof. dr. Martien Kapsenberg, prof. dr. Taco Kuijpers en dr. Marc Benninga, heel 
hartelijk dank het beoordelen van het manuscript en het zitting nemen in de promotiecommissie. 
Dear Zsolt, many thanks for coming all the way from Vienna for the defense ceremony. Beste 
Taco, in het derde studiejaar zette ik mijn eerste stapjes op onderzoeksgebied bij jou, heel leuk 
dat jij nu in mijn promotiecommissie zit. 

De Synbad Study Group: Lieve Tytgat, Norbert van den Berg, Elvira George, Eric Ree, Marlies 
van Houten en Diederik Bosman. Heel hartelijk dank voor de hulp bij het opzetten van de studie 
en het includeren van de kinderen. Met veel plezier reisde ik naar al jullie ziekenhuizen om daar 
de kinderen te zien, overal werd ik even gastvrij geholpen. Veel dank ook daarvoor aan alle poli-
assistentes van de deelnemende ziekenhuizen.

Dermatologie. Dr. J.H. Sillevis Smitt, beste Henk, gelukkig zat jij ook in het ‘expert team’. Jouw 
enorme dermatologische kennis was een waardevolle aanvulling in een team van kinderartsen. 
Bedankt voor de SCORAD lessen en het kritische meedenken over de artikelen. Beste Elian en 
Janneke, bedankt voor het uitlenen van jullie kamer.
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Anne-Mieke, Turk, Saskia en Jasper. Fijn om julli e als schoonfamilie te hebben. Ook is het heel 
mooi om te zien hoe jullie van Tobias genieten en hij van jullie! Nu het proefschrift af is, wordt 
het hoog tijd voor dat weekendje weg met z’n allen.

Tineke, Ruud, Daniëlle en Sjabbe. Lieve pap en mam, jullie hebben er altijd het volste vertrouwen 
in gehad dat ik alles zou kunnen bereiken wat ik maar wilde, zie hier het resultaat! Jullie oneindige 
steun en liefde was en is de beste basis die ik me maar kan wensen. Lieve Daniëlle, ik ben blij dat 
jij mijn ‘kleine’ zus bent en dat je Sjabbe bent tegengekomen! O ja, natuurlijk ook duizend maal 
dank voor de ontelbare keren dat jullie op Tobias gepast hebben!

Mijn mannen. Dit boekje is natuurlijk leuk en aardig, maar waar het echt om draait in het leven 
zijn jullie. Lieve Martijn, ik ben zo blij dat wij elkaar 13 jaar geleden in die grote collegezaal 
ontdekt hebben. Wat hebben wij het fijn samen en wat ben je een steun geweest (en een 
superpapa) in deze laatste drukke periode. Lieve Tobias, thuiskomen is iedere dag een feestje als 
jij lachend bij de deur ‘mama mama’ staat te roepen. Vanaf nu gaat de “tututer” niet meer aan op 
mamadag en gaan we alleen nog maar leuke dingen doen! Ik hou van jullie!


