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Dankwoord

Dit proefschrift was er nooit gekomen zonder de hulp van velen. Ik wil iedereen die 
een bijdrage aan dit boekje heeft geleverd hartelijk bedanken. Een aantal mensen wil 
ik in het bijzonder bedanken.

Beste Tom, ik ben je meer dan dankbaar voor de kans die je me gegeven hebt om 
dit boekje te maken. Werken onder jouw supervisie betekent veel vrijheid en eigen 
verantwoordelijkheid, onder een voortdurende stroom van optimisme, motivatie en 
nieuwe ideeën van jouw kant. Jouw energie werkt zeer aanstekelijk en wordt versterkt 
door de briljante combinatie van artsen en biologen op het lab. Je rust niet voor al je 
AIO-kinderen wereldberoemd zijn en daarom neem je ons overal mee naar toe, van 
München tot Korea, van duistere auditoriums tot donkere karaokebars. Ik heb het 
enorm naar mijn zin gehad op jouw lab en ik denk dat ik niet snel meer zo’n unieke 
werkplek vind!
Beste Hans, werken met jou en je groep was een verrijking van mijn onderzoekscarrière. 
Ik heb bewondering voor de manier hoe jij onderzoek combineert met de kliniek. Jouw 
input ervaar ik als prikkelend; clampen in jouw metabole unit betekent never a dull 
moment. Ik dank jou samen met Tom zeer voor het bedenken van het project waarop 
ik uiteindelijk ben aangenomen. De chemie tussen jouw metabole input en Tom’s 
inflammatie-onderzoek was spetterend en zorgde soms voor – al dan niet aangename 
– verrassingen.
Alex en Kees, papa’s in de hogere wetenschap, allesweters in de moleculen achter de 
fagocytose, stolling en wat al niet meer. Wat was er van dit proefschrift geworden 
zonder al jullie bijdragen aan en discussies over alle vrijwilligersstudies en in vitro 
experimenten! En ook: hoe waren we de Dublinse pub binnengekomen zonder jou, 
Alex? Kees, dankzij jou is het eten van een biscuitje nooit meer hetzelfde.
Beste Sandrine, dank je wel voor je bijdragen aan de PA. Naast een kundig patholoog 
blijk je ook een groot actrice bij het maken van Mark’s promotiefilmpje.

Saskia en Regje, onbetwiste clampkoninginnen. Hartelijk dank voor de vele uren 
samen clampen en jullie gezelligheid daarbij! Vroeg of laat, met of zonder endotoxine, 
F5 was ons thuis. De wetenschappelijke frontlinie waar wij ons begaven bleek soms 
onstuimig. Het is onze klinische blik alleen maar ten goede gekomen. Mireille, fijn dat 
je het front kwam versterken op de cruciale momenten!

Petra, Anita, Regina, Jennie, Hella en Esther: hoeders van normen en waarden op het 
lab. Dank voor al jullie hulp bij de kleinere en grotere proeven! Monique, zonder jou 
valt G2 waarschijnlijk stil: dan zijn er geen spullen, alleen kapotte pipetten en heerst 
er chronische koppijn (gezien je succes als lokale paracetamol-dealer). Ik ben blij dat 
je er was! Joost, Marieke en Ingvild, leuk om de muizenproeven met jullie te hebben 
gedaan! Jullie ervaring en gezelligheid maakte alle uren in het ARIA goed te doen! 
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Heleen en Suzanne, dank jullie wel voor het oplossen van al die problemen waar je als 
onderzoeker niks vanaf wilt weten. Zoals beloofd nog speciaal voor jullie in sierletters: 
dank jullie wel!

Collegá s van de oude garde Bas, Judith, Koen, Roos en David: leuk om in jullie bijzijn 
te beginnen en dank voor de gezelligheid tijdens de Jellybelly meetings. Nico en Lois, 
creatieve onderzoeksgeesten en kamergenoten: dankzij jullie was verblijven in de AIO-
kamer in de kelder meer dan aangenaam! Sylvia, I am still surprised by your creativity 
and energy to perform research, and always enjoy your presence!
Andere collega’s, met jullie heb ik de meeste tijd doorgebracht en wat voor tijd! Cathrien, 
moeder aller AIO’s, jij hebt me de kneepjes van de muizenproeven bijgebracht, heel 
veel dank hiervoor! Ilona, ik zal je gezelligheid missen! Rianne en Jacobien, misschien 
allebei nog wel grotere neuroten dan ikzelf, jullie staan garant voor gezelligheid op het 
lab en ver daarbuiten. Congres en afterparties met jullie zijn TOP! Zo-goed-als-echte 
Amsterdamse Masja,  je bent de gezelligste tractorbestuurder die ik ken! Ik hoop dat je in 
de toekomst nog vaak bacteriën voor me ontmaskert. Joost, je publicaties en presentaties 
zijn bovengemiddeld, maar je kwaliteiten als cameraman zijn ongeëvenaard! Goda, 
mister guide Korea, dankzij jou verliep het contact met de locals zeer soepel! Marieke, 
ik ben nog altijd onder de indruk van jouw onderhandelingstactieken tijdens een 
spelletje koehandel op congres! Marcel, slimme kerel in de verkeerde onderzoeksgroep, 
ik hoop je snel weer tegen te komen in de kliniek voor het doornemen van wetenschap 
en collega’s. Joppe, zachtroze tekenbestrijder, ook jou hoop ik in de toekomst weer 
tegen het lijf te lopen. Kerentje, wat leuk dat we op bezoek bij je waren in Parijs! Als dit 
boekje is gedrukt, dan kun je dit allemaal ook lezen! Andrea, how nice to have had you 
as a colleague! I’m looking forward to dance with you on the volcano in your home 
town! Nieuwe roomies Jolanda, Arjen, Jan-Willem: ik weet zeker dat jullie een leuke 
tijd op het lab zullen hebben. Martijn, we zullen elkaar wel altijd blijven tegenkomen! 
Ik ben vereerd dat ik straks bij jou in apenpakkie mag staan. Marten en Mark, fijn dat 
jullie nu mijn promotie willen opfleuren als paranymf!

Pap, mam, Jorrit en Marieke, bedankt dat jullie er altijd voor me zijn. Lieve Maggie, 
dank je wel voor al je onvoorwaardelijke steun! Het is fijn om te weten dat je er voor me 
bent. Je bent de liefste van de hele wereld en ver daarbuiten!
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