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dankwoord
De blijheid die ik voel nu ik aan dit stuk van mijn proefschrift toe ben gekomen, valt 
moeilijk in woorden te vatten. Maar dat het me gelukt is om dit te voltooien èn dat ik 
iets heb kunnen schrijven waar ik trots op ben, heb ik te danken aan een groot aantal 
mensen en die kan ik wel beschrijven.

Allereerst Paul Peter. Hartelijk dank voor je niet aflatende steun en je optimistische 
kijk op mijn onderzoek als ik weer eens dacht dat het allemaal niets was en/of niets 
werd! Ik weet nog goed hoe het begon; ik liep een aantal jaar geleden op een 
dinsdagmiddag nietsvermoedend jouw kamer binnen, om ‘even te komen praten over 
onderzoek’. Tien minuten later stond ik weer buiten en 3 maanden later vloog ik naar 
de Verenigde Staten. Bedankt dat je me de kans hebt gegeven aan het NIH onderzoek 
te doen èn om het allemaal goed af te ronden eenmaal terug in Nederland.

Jay, my co-promotor, I showed up in your lab in 2005, with hardly any knowledge 
on gene therapy or Sjögren’s and I left feeling an expert (whether that is justified or 
not…). Thank you for letting me find my way in this research project and for supporting 
me during this, sometimes bumpy, process. I appreciate the fact that you were/are 
always approachable and that you almost always instantly found time to help, advise 
and correct. Gabor, thank you for sharing your knowledge on cytokines, for your 
valuable comments on the various study designs, your new ideas and for teaching me 
how to be a better writer.

Jelle, jouw doorzettingsvermogen, je optimisme en vertrouwen in dat wat we 
deden goed was (hoe doe je dat toch…?) heeft me er echt doorheen getrokken. 
Als ik even afweek van de route, zette jij me er weer op; ik denk dat je de meest 
doelgerichte persoon bent die ik ken! En samen hebben we het toch maar mooi voor 
elkaar gekregen. Ik ben blij dat ik met jou en Kim in Washington zat en ik hoop dat we 
elkaar nog vaak zien, op de koffie, in het AMC, in de kroeg of waar dan ook. Jacques-
Eric, it was and is such a (chaotic!) pleasure to work with you. Your enthusiasm for 
research is contagious. I hope we will (we will!) finish that paper - after all, it will the 
most interesting of them all- and that we will stay friends.

Kathrina, dear friend in- and outside the lab. It was so nice to have someone to talk 
(whine!) to, whether it was about the future, research or no research, career, life and 
love. I miss you and think you should move to Europe so we can see each other more 
often! Hongen, I admire your determination and your incredible strength in combining 
a demanding research career with the care for your daughter. I am sure she will grow 
up being a strong woman. Thanks for assisting me with those aggressive NOD mice. 
Giovanni, Hiroshi, Sandra, Beverly, Melodie, thank you all for the fun lab parties, the 
all-you-can-eat sushi lunches and all the help in the lab when I did not know what to 
do or how to do it. Marsha, you were always super fast whenever I needed papers, 
signatures and confirmations. You sure have a talent for organization! Ana, thanks 
being there when I needed help and for the BBQ’s you always managed to organize 
somehow despite your busy life. Milton Papa, Jamie Schetrompf and the other animal 
technicians; you are all invaluable. I am very grateful for your work with the animals.

Beatrijs, voorgangster, ik nam zo ‘jouw leven’ in de VS over. Jouw huis, jouw auto, 
jouw instituut! Toen ik in Nederland terug was hebben we nog even samen gewerkt en 
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er een mooi artikel uitgesleept. Dank je voor je hulp en vriendschap! Frieda en Caroline, 
ik bewonder jullie daadkracht, enthousiasme en ontzettende volwassenheid. Jullie en 
alle andere Arthrogenners, Margriet, Niels, Ciska, Karin, Jan, Lisette, Gerdien, Ingrid, 
Scott, Corinne, Willem en Marilyn; dank dat ik, toch een beetje een buitenstaander, 
een heel jaar deel van jullie team uit mocht maken. Ik mis de borrels!

Nadine, ondanks dat je meer dan een heel jaar jonger bent, toch mijn ‘aller-oudste’ 
vriendin! Ik vind het een ontzettende eer dat je mijn paranimf wil zijn. Ooit hebben we 
samen een milieuclubje opgericht om ook eens ‘iets nuttigs te doen’, nu zijn we in het 
onderzoek gepokt en gemazeld, en hebben beiden voor een groot deel geploeterd 
aan de East coast. Dat jij nu al bijna professor bent en ik net mijn proefschrift sta 
te verdedigen hadden we kunnen voorspellen; jij kreeg een microscoop voor je 
tiende verjaardag, ik iets wat ik me niet meer herinner (zal wel een Monchhichi aapje 
geweest zijn). Ik ben blij dat je weer terugkeert naar het oude continent, voelt toch 
wat dichterbij! Renske, vriendin door dik en dun. We hebben zoveel meegemaakt en 
gedeeld, school, Zus en Zo, Australië, studeren, vakanties (‘oh, ik ben de tentstokken 
vergeten’), buitenland, terugkomen. Het is alleen maar logisch nu ook mijn promotie 
te delen met jou, ik ben blij dat je mijn paranimf bent!

Julia, onze vriendschap is langzaam gegroeid en staat nu al weer jaren als een 
huis. Dank je voor de goede gesprekken, de lol, de sportieve vakanties, je eerlijkheid 
en openheid! Aletta, dank je voor je eeuwige optimisme, je trouwe vriendschap en je 
no-nonsense houding. Ik heb vaak (stiekem) afgekeken hoe jij dat doet, dat hoofd koel 
houden! Maaike, ooit hebben wij elkaar ontmoet down under. We hadden niet kunnen 
weten -al rijst etende bij de hare krishna’s- dat we zulke goede vrienden zouden 
worden en blijven! Ik ben er blij om! Like, jouw gevoel voor humor, jouw interesse aan 
de telefoon of tijdens de koffie ik zou het niet willen missen! Machteld, we zijn ook 
alweer zo’n 25 jaar vrienden (ah, wat gaat de tijd hard!); ik vind het gezellig. Zullen 
we over 25 jaar nog eens evalueren? Audrey, dank je voor je interesse, jouw warmte!

Harold, wat een toeval dat ik jou op de Amerikaanse ambassade in Nederland 
ontmoette. We begonnen bijna op dezelfde dag aan het NIH en toevallig (of niet?) 
kwamen we ook bijna tegelijkertijd terug in NL, zo’n 2 en een half jaar later dan 
gepland. Dank je voor de gezelligheid daar en laten we de vriendschap behouden 
hier! Pol en Anjoeka; altijd prettig van die nuchtere Holanders die dat promoveren 
allemaal nog niet zo lang geleden zelf hebben gedaan én die zelf ook de stap naar de 
VS hebben gemaakt. Schept toch een band, niet?

Roland, Janine, Christine, Jürgen, Anna, Martina and Matthew, thank you staying 
interested in my work even though it seemed to take forever (I know!). You make such 
a nice family and it feels good to feel so welcome.

Frans en Marie, pap en mam. Dank voor alles. Jullie hebben me opgevoed tot 
een zelfstandig, soms een beetje eigenwijs, kritisch (zal ik wel van jou en jouw familie 
- oma voorop - hebben, pap) en analytisch (dat heb ik vast van jou, mam) individu. 
Jullie steunden me altijd, welke weg ik ook bewandelde (nou ja, ik ben niet aan de 
drugs geraakt of op mijn 16de gestopt met school…). Ik denk niet dat jullie het beter 
hadden kunnen doen! Daan, lief klein broertje van me. We konden het altijd al met 
elkaar vinden, maar de laatste jaren zijn we helemaal naar elkaar toegegroeid. Je bent 
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nu niet meer mijn ‘kleine’ broertje, letterlijk en figuurlijk, misschien moet ik er vanaf nu 
maar ‘bro’ van maken. Ik ben ontzettend trots op je en bof maar met zo’n ‘bro’ als jij!

Roland, I think you deserve this PhD just as much as I do since you endured some of 
the difficult moments in the last years as intense as I did (whether that was directly PhD 
related or not…..). I feel so lucky you dared to follow me across the ocean. Let’s share 
this party and the many parties to come. I love you for being you and for accepting 
and loving me the way I am.




