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Mijn ervaringen tijdens de afgelopen jaren promotieonderzoek kan ik mis-
schien het beste vergelijken met het rijden van de Tour de France: een opeen-
volging van beproevingen, successen maar ook tegenvallende resultaten en na 
de slotetappe een voldaan gevoel dat de finish heelhuids bereikt is. Ik heb mij 
in deze periode bijzonder thuis gevoeld binnen het “team Hematologie/Ex-
perimentele Immunologie” en wil daarom van de gelegenheid gebruik maken 
de mensen uit en rond dit team bedanken.

Als eerste de ploegleiders. Rien, ondanks jouw drukke agenda en de in-
drukwekkende stapeltjes-collectie op je bureau was je altijd makkelijk 
benaderbaar en leerde je mij goed zaken te plannen door het overzicht te 
houden. Hiernaast wil ik je bedanken voor je steun tijdens het slopende 
sollicitatietraject naar een opleidingsplaats tot internist. René, ook de 
drempel naar jouw kantoor was (wellicht onbedoeld) altijd laag. Je leerde 
me doelgericht onderzoek te doen en daarna de resultaten kritisch te be-
kijken. Ik denk dat de woorden “Vijf figuren is een artikel, vier figuren is 
een Nature-artikel” genoeg zeggen. Eric, ondanks onze strubbelingen half-
koers is na de reorganisatie onze samenwerking steeds beter geworden. 
Jouw stempel op dit proefschrift is duidelijk te zien in een aantal hoofdstuk-
ken. Ik ben dan ook blij dat je co-promotor op mijn proefschrift wilt zijn.

De teamleden: Margot, zonder jouw hulp was het proefschrift nooit afgeko-
men. Hopelijk wordt het CMV immunotherapie-concept ook in vivo een 
groot succes! Arnon, onze samenwerking (soms over lange afstand) heeft tot 
een aantal mooie proeven geleid. Delfine, onze eerste dag in het lab samen 
en de spraakverwarring over de trekkast/zuurkast zal ik niet snel vergeten. 
Succes de 15e! 
De mechaniciens: Annelieke, René en Ester: zoals jullie kunnen zien is een 
aantal prachtexperimenten in dit proefschrift van jullie hand. Dank voor jullie 
hulp en gezelligheid. Ingrid, Dieuwertje, en SiLa: dank voor jullie geduld en 
het in goede banen leiden van mijn (vaak op het laatste moment “geplande”) 
proeven. Jan, Peter, Berend en Marc: jullie apparaatkennis heeft tot een aantal 
mooie plaatjes en resultaten geleid.
Tenslotte mijn studenten, Mohamed en Adriana, die ieder een flinke aanzet 
voor twee van de hoofdstukken in dit proefschrift hebben gegeven: dank jullie 
wel/muchas gracias!
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Ook speciale aandacht voor twee niet-teamleden. Philip, thank you for intro-
ducing the CD20-HLA targeted complexes into our lab. Hopefully, the col-
laboration between our groups will lead to many successes in the near future. 
Michael, dank voor de XIAP experimenten die je voor deze “domme dokter” 
hebt uitgevoerd.

Ik ben tijdens mijn promotie-onderzoek in de luxepositie geweest twee thuis-
bases te hebben. Dit had als voordeel dat ik altijd veel aanspraak en gezelligheid 
had (en op 2 plaatsen verjaardagstractaties!). Daarom aan alle collega’s van de 
laboratoria Speciële Hematologie en Experimentele Immunologie/SKIL: dank 
jullie wel! In het bijzonder mijn kamergenoten: Marc, Dick, Kirsten, Bernard, 
Tania, Paul, Cristina, Laurian, Jaap, Felix en Ronald. Clandestiene virusexpe-
rimenten, de kamer-opruimactie op G1-144 (“er wordt niets weggegooid!”), 
altijd een reserve-voorraad dorito’s, steeds wisselende desktopafbeeldingen en 
screensavers, mega-sterke koffie: need I say more? Alek: thanks for introdu-
cing the Polish vodka parties to our lab. Na zdrowie! 

In juni 2007 maakte ik een transfer naar “team RKZ”. Toen ik na mijn eerste 
werkdag ontredderd thuiskwam had ik het gevoel totaal de verkeerde keuze 
te hebben gemaakt. Gelukkig ben ik daar snel anders over gaan denken. Ik 
vermoed dat vooral de laagdrempeligheid, de vriendelijke sfeer, het fietsen 
naar Beverwijk en de fantastische collega’s daar een belangrijke rol in hebben 
gespeeld. Ook de nachtdiensten (zingende patiënten, filmhuis B4, politie en 
dronken mensen op de eerste hulp) maken deze periode tot een bijzondere 
ervaring. Niek, Gerrit, Ron en Emile: bedankt voor jullie hulp en steun bij 
het verwerven van de opleidingsplaats in het AMC. Roostermakers, dank jul-
lie wel voor het inwilligen van mijn onmogelijke roosterwensen rondom de 
kerstdagen!

Bas, het (wedstrijd)mountainbiken (die wedstrijd was toch op zondag?) en het 
gebeuren eromheen (NK Spaarnwoude, Houffalize, Decathlon) heeft lang-
zaam plaatsgemaakt voor wijn, Korsakoff en snowboarden. Onze vriendschap 
is gelukkig onveranderd. Michiel en Volker (Duitser): thanks for great nights 
out in the Winston, carnival in Cologne, beach/nightlife in Gran Canaria and 
many squash/sauna evenings. Brian, le Roc is inmiddels ieder jaar een vast 
agendapunt. Op naar 10 oktober! Vivianda, Jantien en Rachèl: sorry voor alle 
gemiste feestjes. Gelukkig heb ik goede herinneringen aan de (te schaarse) wel-
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gelukte afspraken (The march of the penguins, Parade). Ik beloof beterschap! 
Francesca  and Edo: thanks for many nice evenings and great Italian food and 
wine!
 
Os amigos portugueses: Nuno (Vizinho/Baguette), Nuno (Santarém) e Tai, 
Hugo, Cristiana e Massi (semi-português), Tiago e Luciana, João (Povoas), 
Ana, Catarina, Ana Catarina: muito obrigado pela vossa hospitalidade e in-
trodução à cultura e aos hábitos portugueses (bacalhau, rissóis, bagaço). A 
minha família portuguesa: Espírito Santo, fico muito contente que possas es-
tar presente na defesa da minha tese. Muito obrigado por fazeres de Braga a 
minha segunda cidade natal. Lila e Nuno: vocês são os melhores cunhados 
que eu poderia desejar. 
 
Zusje: als kinderen uit een artsloze familie allebei dokter worden, hoe is het 
mogelijk? Hopelijk zullen we nog vele natrium/kalium vs. VT/VO duels uit-
vechten. Papa en mama, ik herinner me de regenachtige dag in de zomer 
van 1995 waarop ik mij ging inschrijven aan de Anna’s Hoeve nog als de dag 
van gisteren. Het mag een wonder heten dat ik ondanks dit droevige tafereel 
onderzoek doen toch nog leuk ben gaan vinden. Dank jullie wel voor jullie 
onvoorwaardelijke steun en een altijd open deur.

Fofinha, obrigado pelo teu apoio e compreensão durante este período difícil. 
Sabes que eu farei o mesmo por ti. Eu amo-te.


