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Dankwoord
Dit boekje heb ik niet in mijn eentje gemaakt, ik heb van veel mensen op vele 
verschillende manieren hulp gehad. Nu is het mijn beurt die mensen te bedanken 
en dat doe ik graag. Te beginnen met mijn promotor en co-promotor.

Theo, ik ben bij jou begonnen als student en ik had geen betere stage plek kunnen 
dromen: gelijk mee op congres naar Würzburg en natuurlijk werken met echt 
mazel virus. Na mijn studie mocht ik bij je blijven voor dit promotie traject. Ik 
heb veel geleerd van je doelgerichte werkwijze: papers waren al uitgedacht en 
teksten geschreven (in de incubatietijden), voordat de data bij elkaar gepipetteerd 
waren. Je was kritisch op de data, maar wist ook altijd de lichtpuntjes te vinden 
om me te motiveren. Naast serieus werk, was er natuurlijk ook genoeg lol op het 
lab: de congressen, borrels en – vooral – de karaoke zal ik nooit meer vergeten. 
Daarvoor wil ik je bedanken, net als voor de kansen die je me geboden hebt.

Sonja, je onverwoestbare enthousiasme werkt bizar aanstekelijk en weet mij 
enorm te motiveren. Je enorme hoeveelheid kennis, je gave te onthouden wat uit 
een-of-ander-toen-der-tijd-ogenschijnlijk-waardeloos experiment is gekomen en 
het tot in details voorbereiden van experimenten hebben mij heel veel geleerd. Je 
liefde voor je werk en voor je HD-genootjes is erg belangrijk geweest voor mijn 
promotie en maken jou samen met Theo een heel goed team. Ik ben blij dat ik met 
je samen heb mogen werken, bedankt!

Ook wil ik mijn promotiecommissie bedanken voor de tijd en aandacht die ze 
hebben besteed aan mijn proefschrift. 

Paranimfen, Jantine en Ingeborg. Tinus, tijdens incubatietijden – die soms tot het 
uiterste werden opgerekt – heb ik menig beachvolleybalwedstrijd in het lab zitten 
kijken. Ik vind het stoer en ik ben trots op hoe je je droom na streeft! Geweldig 
dat je naast me staat op deze bijzondere dag, zeker gezien je drukke schema. Ibo, 
wij zijn bijna gelijktijdig begonnen als AIO in groep Rood. We wisten elkaar altijd 
lekker op de kast te jagen, maar daardoor weten we nu wel wat we aan elkaar 
hebben. Bedankt dat je naast me wilt staan op het podium tijdens het verdedigen 
van mijn boekje, zo maken we het cirkeltje mooi rond.
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Lieve Geijtjes, zonder jullie was ik nooit zo ver gekomen. Ik wil jullie als eerste 
allemaal bedanken voor de gezelligheid, de bakken (sloten?) koffie en de werksfeer 
waarin altijd iedereen voor elkaar klaar staat! Linda, rots in de LC-, IF- en 
IHC-branding. Heel veel succes en plezier in je nieuwe huis op ‘de stip’ en bedankt 
dat ik altijd mijn hart bij je mocht luchten! Tanja, bedankt voor alle pogingen met 
schimmels en Langerin. Ik hoop dat ik je niet tot waanzin heb gedreven met 
experimenten die – soms tegen beter weten in –  écht zouden moeten werken. Ik 
vind het vooral voor jou jammer dat dat hoofdstuk op het laatste moment toch 
nog gesneuveld is. Annelies, ik heb jou ingewerkt op het mazel virus, maar later 
was ik het die bij jouw aanklopte voor hulp omdat jij intussen meer ervaring hebt. 
Ik vond het leuk om weer samen een MV-probleem aan te pakken. Ramin, thanks 
for the help with experiments and for the many conversations about life, religion 
and science; often we were both surprised by each other’s opinion. And beware: 
I’ll sneak up and rock your chair when you least expect it. Angelic, bedankt 
voor alle snelle & korte discussies op het lab. Ik ben blij te zien dat je onderzoek 
vorm krijgt. Brigitte, bedankt voor de hulp met schimmels en je enthousiasme 
met karaoke! Sietske, heel veel plezier met het behalen van je 1e graads en ik 
hoop dat je heel wat pubers met de biologie ‘besmet’. Relative new-bee Geijtjes: 
Esther, Carla, Agata and Dan: In a few weeks HD expanded quite dramatically, 
but you brought the experience we needed. Thanks for the fun and help in the 
last year. Oud-geijtjes; Jeroen bedankt voor het helpen met siRNA en macrofaag 
kweken en natuurlijk voor het organiseren de bier-proef sessies. Marein, jij hebt 
de LC-touwtjes strak in handen gehad waardoor alles altijd gesmeerd liep, ook 
bedankt voor de kritische noot hier en daar. 

Lot, mijn stage bij jouw was het begin van mijn carrière bij Theo. Ik heb er respect  
voor hoe jij als spin in het web mij en Younes begeleidde. Jouw enthousiasme is 
een van de redenen dat ik verder ben gegaan in het onderzoek, bedankt! Heel veel 
succes met je specialisatie en het opzetten van je eigen groep in Utrecht.

Ik heb aardig wat afdelingen aangedaan tijdens mijn AIO-tijd. Daarom wil ik 
iedereen van het MCBI – en specifiek groep Rood en de BC-vleugel – in het VUmc, 
iedereen van het CEMM en LVIP in het AMC bedanken voor de tips, hulp en 
gezelligheid. Voormalig kamergenootjes op het VUmc en van de twee kamers in 
het AMC: ik heb een top tijd gehad met jullie in het soms wat volle hokje.
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Misschien minder direct betrokken bij het dagelijks werk, maar daarom niet 
onbelangrijk voor het reilen en zijlen van de LC-groep: de ‘huidmensen’. Ik wil 
de Boerhaave kliniek, Dokter Annemarie Knottenbelt van het Flevoziekenhuis 
in Almere, Prof. Dr. van der Horst en haar groep bij plastische chirurgie in het 
AMC en Maria bedanken voor het beschikbaar stellen en vervoeren van huid. 
Zonder jullie hulp en medewerking zou het LC-onderzoek nog moeilijker zijn.

Most of the work in one of my chapters is done in Frederick (MA, USA), and 
just thinking of my time there makes me smile again. Mary and Pat, thanks for 
having me and helping me around, I really enjoyed staying in your lab. I spend 
quite some time with the ‘Frederick Social Club’ in the pubs of Frederick, thanks 
for allowing me to join, and special thanks to Taras: you took me by the hand and 
showed me the surroundings: highly appreciated!

Rik en Rory, bedankt voor de gezelligheid op het lab in Rotterdam en voor alle 
tools en assistentie die ik nodig had bij het werken met mazel virus. Ik vond het 
leuk met jullie samen te werken.

Stoom afblazen van al dit werk moest natuurlijk ook. Dat heb ik in het begin 
gedaan bij H3 (later H2) van Martinus. Daar was ik niet altijd op tijd en ook niet 
altijd even scherp; super dat dat kon. Waar ik voor mijn gevoel op terug moet 
komen: in de eerste week van mijn AIO-bestaan hebben we met ons team (en 
club) een harde klap moeten opvangen: Matthijs, verd*mme jonge, ik mis je.

Nu blaas ik stoom af met onze band GO!MMM. Jorg, Rogier, misschien dat ik het 
niet altijd even duidelijk uit, maar ik vind het een eer met jullie te spelen. 

Yasmin, Jacqueline, Alike, Eva, Bieuwke en Andreas: bedankt voor de ontspanning 
in de vorm van koffie, bier, muziek, etc. tijdens en buiten het werk.

Lieve familie: Toos, Maarten, Margriet, Ad, Jantine, Joram, Marah, Hagar, Geert, 
Carina, Sander, Pim, Tess, Jorre, Hendrik en Alicia, ik vind het altijd een gezellige 
boel in alle thuizen. Bedankt dat jullie altijd interesse tonen in wat ik doe, ondanks 
dat de details soms onvatbaar zijn (ligt aan mij..). Bedankt voor het klussen in ons 
huis, het oppassen op Jasmijn en hulp met fotografie. De combinatie ‘huis kopen 
en verbouwen’, ‘vader worden’ en ‘je boekje afmaken’ is best een zware klus en ik 
ben dan ook erg dankbaar voor alle hulp, steun en ontspanning.
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Manja, liefie. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik je niet voor moet bedanken. 
Zoals boven genoemd, is het zorgen voor Jasmijn, het afmaken van een PhD en het 
schrijven van een boekje een heftige combinatie. Gelukkig begrijp jij dat helemaal 
en help je me waar nodig. Bedankt dat je me altijd steunt, dat ik mijn frustraties 
bij je kan uiten en dat je wanneer nodig op mijn rem trapt om me in toom te 
houden. Bedankt dat je me laat gaan als ik wat nukkig ben door vermoeidheid 
of stress. Sorry daarvoor. Bedankt je dat je zo’n lieve moeder bent voor Jasmijn. 
Bedankt dat je mijn vriendin wilt zijn. Schatje, zonder jou was het niet gelukt.
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