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DANKWOORD

Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die aan de verschillende onderzoeken hebben 

meegedaan. Ik vind het bewonderenswaardig dat u vaak deelnam voor het maatschappelijk 

belang, terwijl u zelf soms veel tijd en energie in het onderzoek moest steken.

Vervolgens mijn promotor, Paul-Peter, op mijn sollicitatiegesprek 5 jaar geleden was jouw 

enthousiasme voor mij een drijfveer om te beginnen aan deze baan en dat enthousiasme heb 

ik later in mijn promotietraject nog wel een paar keer nodig gehad. Ik heb veel van je geleerd, 

niet alleen wat betreft zaken die met promoveren te maken hebben, maar ook van je positieve 

instelling en het altijd omzetten van beperkingen in mogelijkheden. Dankjewel hiervoor!

Co-promotor, Rogier, als senior arts-onderzoeker heb je me aan het handje genomen in 

onderzoeksland, bij het doen van kleuringen tot het beantwoorden van vragen van reviewers. 

We hebben vaak het nuttige met het aangename gecombineerd tijdens vele etentjes en reisjes, 

waarbij er veel werd gelachen, van mijn kant soms tot huilens toe. Super thanks!

Mijn paranimfen, 

Sandra, chica, sinds ons keuze-coschap in Mexico zijn onze loopbanen bijna identiek ( je 

promotiedatum zal er vast ook binnenkort komen!) en nu zijn we ook nog tegelijk begonnen 

aan de opleiding tot reumatoloog! Dat belooft leuke congresjes en opleidingsmomenten 

samen. Gracias por todo!

Marleen, altijd super attent en bereid tot helpen, dankjewel voor alle tips and tricks en 

gezelligheid. Samen carnaval vieren schept een band (daar snapt de rest toch niets van).

Mijn roomies van F4-148, eerst Sarah, toen Marieke en tenslotte Karen, ons kamertje was zo 

klein dat we elke zucht wel met elkaar moesten delen, maar dat deden we dan ook graag. 

Vooral ik ben iemand die het hart op de tong heeft en dat hebben jullie gemerkt. Bedankt voor 

het delen van al het lief en leed!

Koen, de starter van het rituximab onderzoek, bedankt voor je betrokkenheid, je was altijd 

bereid mee te denken en patiënten voor ons onderzoek te enthousiasmeren!

Kris, I appreciate it that you gave me the opportunity to spend 2 years of my PhD on an in vitro 

project. I learned a lot and I think this experience will be very useful for the rest of my career. 

Unfortunately our project did not result in a manuscript as part of my thesis, but I’m sure that 

we can publish some of it eventually!

Daan, hoofd van het klinisch trial team, ondanks je vele taken ben je altijd heel laagdrempelig 

bereikbaar voor raad en daad bij allerlei zaken en dat is heel fijn voor een onervaren 

onderzoeksarts, dankjewel hiervoor. Ik zal onze (soms te) gezellige SA-tjes missen!

Studie nurses: Krista, Angelina, Margot en Mariane: jullie hebben me veel werk uit handen 

genomen bij het verzamelen van de klinische data, bedankt voor de altijd prettige samenwerking!
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Mijn andere lieve collega’s: dokter de Hair, Cristina (Amstelveen posse!), Lisa, Tamara, Carla, 

opvolgster Dorothee en alle andere arts-onderzoekers, arts-assistenten, AIO’s en reumatologen 

die ik hier niet bij naam noem: de keuze om mijn opleiding tot reumatoloog in het AMC te gaan 

doen is mede bepaald doordat ik zo’n leuke groep collega’s heb die ik graag de rest van mijn 

loopbaan tegen blijf komen!

MEC-koningin Nathasja, Afra en Rolinka: vooral tijdens mijn schrijfperiode kwam ik jullie 

regelmatig storen bij een loopje naar koffiemachine of postvak: bedankt voor jullie hulp en 

gezellige afleiding!

K0-collega’s: bedankt voor de gezellige werksfeer en jullie geduld met de zoveelste onhandige 

dokter in het lab die alles nog moest leren. Ik heb het gevoel dat ik de regels pas echt begon te 

kennen, toen mijn tijd in het lab er al weer bijna op zat.

Alian en de andere analisten van G1: jullie moesten je altijd maar schikken naar alle grillige 

plannen van het onderzoeksteam met biopten in de vroege ochtend, bloedafnames in de late 

avond en strakke deadlines. Bedankt voor jullie belangrijke bijdrage!

Beatrijs: ik had het geluk dat net op het moment dat ik eerste versies van artikelen begon te 

produceren, jij als ‘in huis editor’ bij ons werkte. Bedankt voor je super-precieze input op zowel 

vorm als inhoud.

Reuma-onderzoeksgroepen van Leiden en Utrecht:  ik ben blij met onze productieve 

samenwerking en denk dat we veel vaker onze kleine cohortjes zouden moeten samenvoegen 

om tot betere onderzoeksresultaten te komen.

De ‘farmaceuten’: het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is alleen maar mogelijk door een 

goede samenwerking tussen industrie en kliniek, en ik denk dat een aantal hoofdstukken van 

mijn proefschrift hier een goed voorbeeld van zijn.

Studie-vriendinnetjes: Aniet, Chris, Eem, Ing, Jacque, Janneke, Leonie en Marieke, we zijn 

vanuit het zuiden uitgewaaierd over heel Nederland en zien elkaar helaas niet meer zo vaak, 

maar als we elkaar zien is het altijd goed! Bedankt voor jullie trouwe vriendschap.

Floor, jou wil ik ook nog even speciaal bedanken, want volgens mij heb jij tijdens onze 

Amsterdamse theateravondjes heel wat geklaag over mijn onderzoek aangehoord als ik in een 

dipje zat. Ik zal het niet meer doen!

PKD, bedankt voor de lol die we met elkaar hebben, op naar ons 20-jarig jubileum! En als het 

even tegen zit, zingen we: “da gift allemaal niks…..”.

Broertje, bedankt, ik vind het fijn dat we zo’n goede band hebben en hoop dat dat voor altijd 

zo blijft.
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Lieve papa en mama, mijn vaste supporters bij eigenlijk alles wat ik doe. Ik ben jullie heel 

erg dankbaar voor het feit dat jullie mij altijd alle kansen hebben gegeven en er nog steeds 

onvoorwaardelijk voor mij zijn!

Lieve Ton, bedankt voor het luisteren als ik over mijn werk zeur (al mag ik dat altijd maar één 

minuut), voor je bloed dat ik ’s ochtends bij je afnam zodat ik vroeg aan experimenten kon 

beginnen en voor het feit dat je me simpelweg gelukkig maakt! Ik verheug me op een toekomst 

samen met jou!




