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dANKWOORd
Allereerst wil ik graag alle kinderen en ouders bedanken die hebben deelgenomen 
aan mijn onderzoek. Zonder jullie had ik dit proefschrift niet kunnen schrijven!

Aline, je gaf me vanaf het begin alle verantwoordelijkheid om jouw 
onderzoeksvraag uit te werken. Hierdoor gaf je me de mogelijkheid om zowel 
persoonlijk als wetenschappelijk te kunnen groeien. Naast jouw tomeloze 
energie en doorzettingsvermogen bewonder ik jouw capaciteiten om kliniek en 
wetenschap te combineren. Bovenaan staat voor mij dat we een hele mooie tijd 
hebben gehad.

Esther, wat heb ik een mazzel gehad dat ik onder jouw begeleiding heb 
kunnen werken. Alhoewel ik dankzij mijn twee linkerhanden nooit de ultieme 
laboratorium medewerker zal zijn, heb ik dankzij jouw enthousiasme en alle 
hulp van de analisten op jouw afdeling het mooiste hoofdstuk van mijn thesis 
kunnen schrijven. De altijd met humor gevulde onderzoeksbesprekingen op de 
dinsdagochtend en ons bezoek aan het EAACI congres in Barcelona (2008) zal ik 
nooit vergeten.

Wim, als promotor ben jij altijd zeer betrokken geweest bij mijn onderzoek. Het 
is ontzettend fijn dat jouw deur altijd open stond voor vragen. Het heeft een tijd 
heeft geduurd voordat ik je op de vraag “hoe gaat het met de epitopen” een ant-
woord heb kunnen geven, desondanks heb je me altijd gesteund. Dank daarvoor.

Berent, in het WKZ heb ik op jouw laboratorium met hulp van Mark en Wilco 
mijn eerste proeven gedaan. Mede dankzij jouw altijd positieve instelling heb ik 
me door alle “ups and downs” van het leven als onderzoeker kunnen wurmen. 
Bedankt voor de mooie tijd.

Gerben, een complete database is essentieel voor het analyseren van data. 
Een wijze les voor deze promovendus…. Ontzettend bedankt voor alle tijd en het 
werk wat je in een van de mooiste hoofdstukken van dit proefschrift hebt gestopt. 

Collega-onderzoekers: Reinout, Jeroen, Hidde, Leontien, Christiaan, Florine, 
Elske, Carlien, Anne-Fluer, Nicole, Lies en alle dames van de psychologie; het 
leven in de kelder was mooi, mede dankzij jullie aanwezigheid.

Beste Mark en Wilco, mijn eerste pipet hield ik vast bij jullie in het laboratorium; 
bedankt voor jullie hulp en Mark nogmaals bedankt voor het zetten van de 
allereerste stappen in ons onderzoek naar epitopen op het koemelkeiwit.

Beste Toni, Femke, Esther, en iedereen van de afdeling Celbiologie en 
Histologie op het AMC die mij geholpen heeft; ontzettend bedankt. Het was bij 
jullie niet alleen gezellig, maar ook leuk om veel te leren, hard te werken en zo nu 
en dan een veegproef te doen. Bedankt voor de leuke tijd. 

Beste medewerkers van de Speciaal Keuken: Nadereh, Maria en iedereen 
die meegeholpen heeft met het klaarmaken van de test-voeding voor de 
voedselprovocaties: bedankt!

Alle medewerkers van het Dagziekenhuis voor Kinderen op het AMC/ EKZ: 
bedankt voor alle hulp met het opzetten van de voedselprovocatie unit en het 
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verrichten van dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocaties. Keep 
up the good work!

Beste paranimfen, Olivier en Joris, ik heb niet lang getwijfeld wie er naast me 
zouden staan op deze mooie dag: Mijn oudste broer en beste amigo zijn hiervoor 
voor mij de juiste personen. Bedankt voor jullie inzet!

Lieve pa en ma, Olivier en Marije, Vinnie en Merel, Hinke en Osne, Marianne, 
Ton, Antoine en Charlotte; bedankt voor de belangstelling die jullie altijd hebben 
gehad in de voortgang van mijn promotie-traject. Mede dankzij jullie steun is het 
schrijven van dit proefschrift, waaraan veel vrije uurtjes aan zijn opgegaan, leuk 
geweest. 

Lieve, lieve Mariëlle, Anne, Isabelle en Pepijn. Het zit erop. Mijn vrije tijd zal 
niet langer op gaan aan het werken aan dit proefschrift. De tijd is weer van ons! 
Hard werken in de wetenschap dat jullie er thuis een feest van maken, maakt voor 
mij het werkende leven een stuk gemakkelijker. Dikke kus. 
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