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De resultaten beschreven in dit proefschrift waren niet mogelijk geweest zonder de medewerking 

van de vele patiënten waar we het bloed van hebben mogen gebruiken voor onderzoek. Veel dank 

dan ook aan hen. Ook wil ik de buisjesdonoren van Sanquin hartelijk danken voor hun 

bloeddonaties voor de “gezonde controle populatie”. Met het risico dat ik misschien mensen 

vergeet, zijn er nog een aantal mensen die ik wil bedanken voor hun hulp aan dit proefschrift. 

Dirk, bedankt dat je mij bij jou op de afdeling hebt opgenomen, ik heb altijd met veel plezier 

gewerkt. Bedankt voor het input op woensdagochtend, maar zeker ook voor de kritische blik naar 

bepaalde experimenten als wij weer eens te fast-forward wilden gaan. Jouw nauwkeurigheid in het 

lezen van alle manuscripten, “de beruchte puntjes op de i”, is zeer waardevol geweest. 

Taco, jij bent toch wel de eindeloze inspiratiebron achter dit onderzoek. Iedere woensdag weer, 

wist je voldoende nieuwe plannen te bedenken voor drie weken, alleen hadden we de woensdag 

erop gewoon weer zo’n bespreking. Ik heb mij nooit hoeven vervelen… Ik heb het altijd 

bewonderenswaardig gevonden dat je altijd precies wist waar iemand het over had, of er nu een 

arts belde over een patiënt als je op Sanquin was, of ik jou belde op het AMC wanneer je met 

patiënten bezig was. Veel dank ook voor je vlotte respons met correcties op de manuscripten 

(zeker aan het einde)! 

Koert, altijd ook tijd voor het mens achter de onderzoeker. Ik heb daar veel steun aan gehad op 

momenten dat het onderzoek even niet zo wilde vlotten, of in periodes dat het thuisfront wat meer 

aandacht vroeg. Via jou liep ook het contact met de kliniek heel soepel. Daarnaast natuurlijk ook 

bedankt voor de begeleiding en correcties op de manuscripten. En niet te vergeten je prettige 

gezelschap in Beijing! Een rondje fietsen met jou door deze miljoenenstad was alsof we door 

Amsterdam heen fietsten. Ik wens je heel veel succes als kinderarts opleider in het St. Lucas 

Andreas ziekenhuis. 

Florine, daar liggen ze dan: onze boekjes! Ik denk dat we een waardevolle aanvulling op elkaar 

zijn geweest de afgelopen jaren, die zeker de patiënten studies heel soepel hebben laten verlopen, 

omdat er zowel iemand dicht bij de kliniek, als op het lab zat. Ik heb de samenwerking met jou als 

zeer prettig ervaren. Twee onderzoekers op een project, het was in het begin even zoeken naar de 

juiste vormgeving, maar na ons gezellig innate immunity congres op Corfu bleek dat we ieder echt 

wel ons eigen deel hadden in het onderzoek. Jij ook heel veel succes bij de verdediging vandaag! 

Michel, mijn redder in nood. Op het moment dat jij je aansloot bij het MBL onderzoek, kon ik wel 

een steuntje in mijn rug gebruiken. Gelukkig ben je een zeer solide, goed gehumeurde man met 

een instelling van niet lullen maar doen. U vraagt wij draaien. Daardoor had ik gauw weer het 

vertrouwen in de voltooiing van mijn promotieonderzoek. Bedankt voor al je inzet de afgelopen 

jaren, zonder jou had ik hier nu niet gestaan. Fijn dat je mijn paranimf wilt zijn om ook op deze 

allerlaatste dag van mijn promotieonderzoek mijn steun en toeverlaat te zijn. 

Stagaires: Marianne, Martine, Gonnie en Marleen, ik heb met veel plezier jullie begeleid tijdens 
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jullie stageperiode. Hoewel jullie inzet in het project niet allemaal is omgezet in een publicatie 

heeft het zeker geholpen om richting te geven aan het onderzoek. Vele malen zijn de resultaten uit 

jullie onderzoek als achtergrond informatie gebruikt bij later onderzoek. Bedankt voor jullie inzet 

op het project! 

Anton, bedankt voor al je steun en goede ideeën tijdens de woensdag werkbesprekingen. Ook voor 

praktische vragen kon ik altijd bij je terecht. Ons sociale babbeltje op woensdagochtend in alle 

vroegte en het gedeelde file leed zal ik zeker gaan missen. 

Rob en later ook Timo, jullie hulp langs de zijlijn heeft mij goed gedaan! 

De mensen van de rode cel diagnostiek wil ik bedanken voor de vele malen dat zij voor mij 

materiaal bij UDC opgehaald hebben, en back-up wilde zijn voor het opwerken van het bloed op 

de dagen dat ik niet aanwezig was. Herma, Joke, Sylvia, Jeffrey, Els en Martijn, jullie hebben er 

mede toe bijgedragen dat het complement van al die toegestuurde samples intact is gebleven, wat 

van ontzettend belang was voor mijn onderzoek. 

Eric & Floris, mijn FACS redders in nood! Bedankt! 

Dörte, Ed, Diana, Margreet en Mieke, de complement besprekingen zijn een waardevolle 

aanvulling geweest op de projectbesprekingen. Nieuwe ideeën, net een andere blik op het 

onderzoek, leidde soms tot oplossing voor mij. Bedankt zeker ook voor die enorme hoeveelheid 

antistoffen die ik van jullie afdeling heb mogen gebruiken. Diana, Cardiff was erg gezellig! 

Beste andere IHE-ers, BCR-ers, Phagocytenlab-ers of hoe de afdeling ook genoemd werd. Jullie 

hebben er stuk voor stuk aan bijgedragen dat ik altijd met veel plezier naar mijn werk ben gegaan. 

Fijn dat je altijd kon aankloppen bij iemand met een praktische vraag en direct werd geholpen. 

(Agata, especially for you, a few words in English: Thanks for the good company on the lab and in 

the office, and good luck with your own PhD!) Ik heb erg genoten van de fagocyten workshop in 

Praag met enkelen van jullie, vooral de activiteiten buiten het congres om (en de wijnbars) waren 

erg gezellig. Maar ook door het jaar heen, een etentje, een potje squashen, een borrel op 

vrijdagmiddag, ik heb er erg van genoten. Helaas was ik de laatste jaren niet meer zo frequent 

aanwezig als ik zelf misschien wel gewild had, maarja het leven is prioriteiten stellen… Oja, wie 

heeft nu eigenlijk de kantoorvissen geadopteerd? 

Lieve Daniëlle, weet je nog in 1995 (ja echt, zo lang geleden alweer) toen er tijdens de introductie 

van de opleiding Medische Biologie werd gezegd: kijk eens links en rechts naast je, de mensen die 

naast mij zaten, zijn hele goede vrienden geworden. Yeah right, dacht ik op dat moment. Maar jij 

zat naast me! En kijk nu eens: 13 jaar later, nog steeds ontzettend goede vriendinnen. Helaas 

spreken we elkaar niet meer zo regelmatig als vroeger, maar als we elkaar spreken is het als 

vanouds. Jij bent altijd het luisterende oor geweest op baaldagen, maar fijner nog waren alle 

etentjes, stapavonden etc. Fijn dat je naast me staat vandaag als mijn paranimf. 
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Lieve Rinske, het begon in Purmerend en Hobrede, in onze studententijd was het Delft, Den Haag 

en Amsterdam, en dan nu Wognum en Middenbeemster. Wat heerlijk dat we weer wat dichter bij 

elkaar wonen. Ik heb altijd genoten van jouw vriendschap, vooral ook in Vietnam en Peru. Nu zijn 

we in een volgende fase van ons leven, met kinderen en een baan, onze vriendschap is naadloos 

meegegroeid met deze stap in ons leven en ik hoop dat ie dat altijd zal blijven doen. 

Vrienden, familie & schoonfamilie,  de uitjes, feestjes en partijen waren goed om niet te 

vervreemden van het sociale leven. Ik heb de afgelopen jaren geprobeerd om in “jip en janneke 

taal” uit te leggen waarom ik het toch zo druk heb, en waarmee dan wel. Vanmorgen volgt nog een 

ultieme poging (het “lekenpraatje”) tijdens mijn verdediging, voor ik me op iets nieuws ga storten 

(wat ik jullie dan weer ga proberen uit te leggen…).  

Beste Beemsterlingen, wie had ooit kunnen bedenken dat ik me zo snel thuis zou voelen in dat 

dorp… Ik vind het er eigenlijk wel heel gezellig, even op het fietsje bij elkaar langs, bijkletsen 

onder het genot van een kopje thee, en natuurlijk ook alle feestjes, hier is er weer één! 

Dear Rabi, even though you are at the other side of the world, I appreciate your friendship a lot. I 

cherish my time in Ghana as one of the most precious times in my life and that is also because of 

your friendship there. I hope to visit you in Canada soon, and want to whish you all the luck and 

love of the world. Ik mis je! 

Lieve broer, als water en vuur zo verschillen we van elkaar, maar door het vuur gaan we zeker 

ook voor elkaar. Ik ben blij met je! En hoop dat we nog heel veel gezellige uitjes met jou en Sem 

gaan ondernemen! 

Lieve paps en mams, lieve W2, wat had ik gemoeten zonder jullie onvermoeide steun en hulp. Ik 

ben erg blij dat ik altijd op jullie kan terugvallen, en om wijze raad kan aankloppen. Dank voor de 

vele vele uurtjes die Hugo bij jullie heeft mogen doorbrengen (al vermoed ik dat die niet echt een 

straf waren voor jullie). Pipa, heel veel dank ook voor je ondersteuning bij het lay-outen! 

Lieve HUGO, zodra ik mijn motorpak aantrok wist je het al, mama gaat naar het werk toe. Ik ben 

blij dat je het zo ontzettend naar je zin hebt bij Ootje Tontel, zodat ik met een gerust hart aan het 

werk kon. De dinsdag was van ons tweetjes, spelletjes, boekjes lezen, kleien, fietsen, speeltuin en 

natuurlijk altijd even boodschappen doen samen. Ik heb intens genoten van die momenten, die mij 

verplichtte om niet te verdrinken in het werk! 

Lieve Mark, de combinatie eigen zaak, promotie onderzoek en gezin is af en toe wel pittig 

geweest, maar we hebben het toch maar geflikt. Ik hou van je, voor je vertrouwen in mij, je steun 

en liefde, voor het bijspringen als het nodig was. Ik hoop dat we nog heel lang samen een goed 

geolied team zullen vormen. Ik zie erg uit naar onze vakantie naar Gambia, hopelijk zullen er nog 

vele reizen volgen. 


