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Dankwoord 
 
Aan het einde van mijn studie Medische Biologie was ik zeker van één ding: ik wilde 
absoluut niet aan de slag als AIO. Als alternatief had ik bedacht om een opleiding tot docent 
te volgen. Maar het liep allemaal geheel anders. Aan het einde van mijn laatste stage, kreeg 
ik de vraag van Ronald of ik niet als analist aan de slag zou willen gaan bij IntroGene. Over 
deze optie had ik nog nooit nagedacht, maar de gedachte sprak me wel aan. Ik had het 
immers goed naar mijn zin bij IntroGene en ik kon verder met het project waar ik tijdens 
mijn stage aan begonnen was. Wat daarna begon als de gedachte “laat ik het een jaartje 
proberen” is uiteindelijk 9 jaar geworden, 4 jaar als analist met daaropvolgend toch een AIO 
project en nu uiteindelijk als scientist.  
 
Het proefschrift dat hier nu ligt had niet tot stand kunnen komen zonder de steun en hulp 
van een groot aantal mensen: 
Jaap, bedankt dat je dit AIO project mogelijk hebt gemaakt. De samenwerking met Dan en 
de kans die je me boodt om naar Boston te gaan, zijn cruciaal gebleken voor het slagen van 
dit project. Je enthousiasme omtrent het project was er altijd, zelfs als je onderweg was op 
een van je vele reizen.  
Menzo, bedankt voor alles!  Je bent de perfecte co-promotor! Van het begin tot het einde 
was je er altijd voor me: je wist precies hoe je me moest motiveren en inspireren als dat 
nodig was. En je enthousiasme is onbeperkt en aanstekelijk. Zonder jou was dit proefschrift 
er  niet geweest. Inderdaad: “Er zijn geen problemen, alleen uitdagingen”. 
Dan, thank you for all your help, your unlimited enthousiasm and availability and for the 
opportunity for me to visit your lab. I learned a lot from you! And as proven by all the 
papers we published together, your input was crucial for the succes of my PhD project.  
Ronald, het moge duidelijk zijn dat ik je zeer dankbaar ben voor je vraag toendertijd. Zonder 
die vraag was ik nooit deze weg ingeslagen. Je bent altijd een goede leermeester voor me 
geweest, zowel tijdens mijn stage, maar ook zeker in de jaren daarna.  
Stefan en Sandra, bedankt dat jullie beiden de functie als mijn co-promotor tijdelijk op je 
hebben genomen, zij het de een wat langer dan de ander (~2 weken vs ~6 maanden). 
Gelukkig kon ik ook na deze periode steeds bij jullie terecht! 
Katarina, bedankt voor al je steun en input vooral tijdens het laatste jaar! 
David en Lennart, ook jullie wil ik bedanken voor al jullie hulp en steun.   
Jos, bedankt voor al je inzet en vooral enthousiasme. Zonder jouw hulp had het bestaan van 
de Ad49 vector heel wat langer op zich laten wachten. Je had altijd meerdere ideeen over 
hoe we het gestelde doel nog sneller konden bereiken en uiteindelijk lukte het je altijd. 
Enneh… we hadden toch mooi nummer 1000! Binnenkort weer een keertje buurten? 
Shirley, zonder jou waren de tetramer-stainingen, elispots en elisa’s een waar opstakel 
geworden. Het is echt heerlijk om met iemand te kunnen samenwerken die automatisch weet 
wat je bedoelt en alles aanpakt, ook al lijkt het van te voren wat teveel van het goede (en het 
lukte toch vaak maar mooi!). Bedankt dat je mijn paranimf wil zijn! 
Wouter en Olga, mijn mede-AIOs en kamergenootjes. Olga, we hebben beiden toch mooi de 
eindstreep gehaald ook al was de weg niet zonder de nodige hobbels. Wouter, voor jou is het 
nog een stukje maar ook jij gaat de eindstreep zeker halen! Bedankt voor je altijd luisterend 
oor en je steun wanneer ik het nodig had!  
Ariane, although you haven’t been at Crucell the entire time of my PhD project, you 
definitely made up for it in the time you were here. Thank you that I can always rely on you! 
I’m happy you agreed on being my paranimf! 
Peter, je was een goede student en ik ben blij dat we ook na je stagetijd nog hebben 
samengewerkt, heeft toch maar mooi geleid tot hoofdstuk 7 in dit boekje!  
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Verder wil ik de volgende mensen bedanken voor de hulp wanneer nodig, gezelligheid en 
prettige samenwerking op het lab: Irma, Eric H, Remko, Martijn (inclusief helpdesk), Ratna, 
Gert, Jeroen, Dennis, Michelle, Jorn, Dirk, Jerome, Germaine, Eric G, Esmeralda, Arjen, 
Harry, Frans, Evert en Martin. 
Sarah, bedankt voor het soepel laten verlopen van al het papierwerk.  
Gerrit Jan en Jaco, bedankt voor jullie hulp met de statistiek. 
Also I would like to thank Shawn, Diana T, Diana L, Anjali, Faye and Darci for the good 
time in Boston and off course also all the other people from the “Boston-lab” thank you for 
everything!  
Ten slotte, wil ik mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun, begrip en 
interesse. Pa en ma, jullie zijn mijn rots in de branding! 
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The most exciting phrase to hear in science,  
the one that heralds new discoveries,  

is not 'Eureka!' (I found it!) but 
 'That's funny ...' 

 
Isaac Asimov (1920 - 1992) 


