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DANKWOORD

Mijn promotietraject zit erop! In deze vier jaar hebben collega’s, vrienden en familie mij 
geholpen en bijgestaan. Graag wil ik alle mensen bedanken die hebben bijgedragen aan 
de totstandkoming van dit proefschrift. Een luisterend oor of juist wetenschappelijke 
input: ik ben hier gekomen mede dankzij de mensen om mij heen. 

Allereerst wil ik mijn promotor ! eo bedanken. Als bijna afgestudeerd masterstudent 
zocht ik binnen de afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie (MCBI) van het 
VUmc naar een promotieplek over ‘iets met dendritische cellen’. Jij had net een project 
van de brandwondenstichting binnengehaald en ik mocht de baan hebben. Bedankt 
voor de begeleiding de afgelopen vier jaar en voor alle vrijheid en ruimte die ik heb 
gekregen om projecten op te zetten en uit te voeren. Af en toe had ik een positieve 
peptalk nodig omdat ik de data te kritisch bekeek, en die gaf je dan ook. Jouw deur 
stond altijd open voor vragen, tips, trucs en kritische feedback. Daarnaast hebben we 
veel lol gehad om biologische woordgrappen (jij zit langerin dit vakgebied dan ik) en 
tijdens de congressen waar ik heen mocht: Madeira, Berlijn, Innsbruck en als fantastische 
afsluiter Zuid-Korea. Je hebt in korte tijd bewonderenswaardig grote carrièresprongen 
gemaakt. Zo verhuisden we als groep van het VUmc naar het AMC in verband met een 
aangeboden hoogleraarschap. En vervolgens ben je hoofd van de afdeling Experimentele 
Immunologie op het AMC geworden. ! eo, bedankt voor de afgelopen vier jaar en heel 
veel succes met de Host Defense groep, en het runnen van de afdeling EXIM. 

Graag wil ik mijn voltallige leescommissie bedanken voor de tijd en aandacht die ze aan 
mijn proefschrift hebben geschonken.

Mijn promotie begon op het VUmc bij groep Rood van Yvette van Kooyk bij het MCBI. 
Iedereen van groep Rood, maar ook Blauw, Groen en Geel: bedankt voor het warme 
welkom en de lol die we hadden. Het was een zachte overgang van het studentenbestaan 
naar een werkend bestaan, onder andere door de fantastische AIO-weekenden en de 
vrijdagmiddagborrels met bitterballen in de ko  ̂ ekamer. Al mijn kamergenootjes op de 
Miepenkamer bedankt voor de gezelligheid en het geklets. 
 Op het AMC kwamen we (de Host Defense groep) bij de afdeling Experimentele 
en Moleculaire Geneeskunde (CEMM) van Tom van der Poll terecht. Alle CEMM’ers 
bedankt voor de gezellige tijd, de koekjes op vrijdag, de kerst-CEMMposia en de om-
de-weekelijkse CEMMinars. Ik wil in het bijzonder mijn kamergenootjes van F0-117 en 
mijn kamergenootjes van G2-105 bedanken voor de gezelligheid. 

Mijn twee paranimfen, Marein en Michiel: jullie waren de twee AIO’s die er aan het 
begin van mijn promotietraject waren, en jullie zijn nu de twee doctoren die naast 
me staan aan het eind van mijn promotietraject. De tofste ‘vakantie’ met jullie was 
toch wel het Langerhanscel-congres op Madeira. Met als hoogtepunten het zwemmen 
in de pauzes, de nerderige foto bij het graf van Paul Langerhans en mijn duik in de 
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levada :). Marein, jij hebt me fantastisch begeleid door alles uit te leggen, (aan) te leren 
en mee te denken. Je betrokkenheid is heel groot als het gaat om het onderzoek, maar 
ook bij de journalistiek en vacatures zoeken. We hebben altijd genoeg stof om over 
bij te kletsen. Dankjewel daarvoor! Michiel, bij jou kan ik altijd stoom afblazen en 
we hebben altijd veel lol. Speed-huid-opwerken (‘ja, we moeten nu weer scheiden’), 
ko  ̂ etjes drinken en bij elke situatie bedachten we wel een liedje. Jij staat altijd klaar om 
mensen te helpen en hield gelukkig het hoofd koel bij een crisis-situatie met confocal-
sofware, waarbij ik echt dacht alle plaatjes kwijt te raken. Marein en Michiel, het is me 
een eer dat jullie naast me staan tijdens mijn promotie!

Sonja, onze signaleringsexpert en onuitputtelijke vraagbaak. Bedankt voor de mooie 
tijd in de HD groep en voor je kritische blik op mijn manuscripten. Succes met al het 
onderzoek bij EXIM! 
 Esther, we hebben anderhalf jaar intensief samengewerkt. LCs isoleren, Western 
blotten, clusteren (clutseren), FACSen, PCRren, scratchen: jij draait je hand er niet voor 
om. Keratinocyte’jes kweken is jouw ding geworden. Je moet ze echt aanvoelen: plakken 
ze wel, of juist niet, groeien ze lekker door, of juist niet. We hebben samen een heleboel 
data gegenereerd! Je bent nuchter en heel direct waardoor we volgens mij precies wisten 
wat we aan elkaar hadden. We hebben ook veel lol gehad. Bedankt dat je me zo veel 
geholpen hebt!
 Annelies en Brigitte, bedankt voor alle ko  ̂ etjes en goede gesprekken. Omdat 
we in hetzelfde promotieschuitje zitten hadden we altijd veel te bespreken. Ik vind het 
nog steeds een prestatie dat Pullie het pootje van een wijnglas af kon breken :). We 
hebben een hoop lol gehad met karaoke, de AIO-weekenden en dagjes uit. Annelies, de 
cover is er mede dankzij het Elsie-Keessie-Daisy mopje dat wij bij de ko  ̂ eautomaat na 
mijn presentatie bedachten. Succes met jullie projecten! 
 Carla en Angelic, in mijn laatste jaar zijn jullie met mij heel speci" ek de HIV 
wereld in gedoken. Jullie enthousiasme en ervaring werkt aanstekelijk. Carla, jij denkt 
heel snel en je denkt altijd mee. De brainstormsessies over HIV-1 opname waren heel 
leuk: white-boarden vol! ! ank you very mutz for all the integration experiments! 
Angelic, jij hebt me op het ML-III ingewerkt en alle T-cel-kloon-kneepjes geleerd. Gist, 
cellen op de plaat in de _ ow en de slopende 12-uurs experimenten konden ons niet 
stoppen. Ook bedankt voor de goede gesprekken. Zullen we echt een keer een EK-6-
well-penalty-schieten organiseren? Kan niet missen toch? Korea met jullie was helemaal 
top. Succes in jullie verdere loopbaan meiden!
 Agata, thank you for your bright input and discussions. In Innsbruck we had a 
lot of fun and we showered in alphabetical order (A - C - L). Still, I feel guilty that we 
took all your blood for the T cell clone experiments. But thanks to you, Angelic and I 
could perform the T cell clone essays. We owe you big time!
 Daniele, Ramin and Saeedeh thanks for the discussions and fun we had in the 
lab. Ramin, I will never forget how we lost our luggage on the way to Madeira. ! ey 
just decided to leave the luggage in Lisboa in stead of transferring it onto the plane to 
Madeira. ! anks for genotyping me Daniele, now I know my CCR5-t 32 status (I’m 
still happy with that :).
 

Dankwoord
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Tanja, Sietske en Joris bedankt. Sietske, jij bent altijd enthousiast en samen met 
Tanja hebben we lekker de AMC-loop hardgelopen. Tanja typeert alles wat er maar te
typeren valt. Jij hebt heel wat homo’s, hetero’s en wild types langs zien komen :). Joris, 
jij bent een wandelende pratende encyclopedie en we hebben een hoop lol op het lab en 
in Korea gehad. Je hebt het Clec5A virus _ ink te pakken gekregen. Of dengue jij daar 
anders over? Succes met je project, ik weet zeker dat er mooie dingen uitkomen!
 Bianca en Esther, in Korea heb ik jullie beter leren kennen, en daar ben ik heel 
blij mee.  We hebben een topvakantie gehad met Angelic, Carla en Joris. “Promoveren is 
trouwen in je eentje”, waren jullie woorden. Ik ga het meemaken, en ben erg benieuwd.  

Tijdens mijn promotie heb ik samengewerkt met een aantal onderzoeksgroepen van 
de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland in Beverwijk, het 
VUmc en het AMC in Amsterdam, het LUMC in Leiden en de Marie en Pierre Curie 
Universiteit in Parijs. Magda, Nelleke en Marcel bedankt voor alle input en de in vivo 
experimenten die we gedaan hebben. Vincent en Wikky bedankt voor jullie hulp bij de 
elektronen microscopie. Je hebt de cryo EM goed aan de praat gekregen Wikky! Arnaud 
et Sylvain, merci beaucoup pour votre hospitalité et votre soutien et implication dans 
les experiments. Lot en Donna, heel leuk dat we jullie EM data van de VU ook nog 
hebben kunnen verwerken. Prof. Tom Ottenho=  en Susanna (Suus), bedankt voor de 
tuberculose T-cel-kloon experimenten in Leiden. 

Alle medewerkers van het Boerhaave Medisch Centrum, Prof.  C.M.A.M. van der Horst 
(AMC, plastische chirurgie), Dr. A. Knottenbelt en OK assistentes (Flevoziekenhuis) 
wil ik erg graag bedanken voor het materiaal dat beschikbaar werd gesteld voor 
het onderzoek. Doordat we met menselijke huid werken, zitten we erg dicht bij de 
werkelijkheid en daardoor heb ik minimaal van proefdieren gebruik hoeven te maken. 
 Maria, ontzettend bedankt voor alle huidvervoer. We zijn hartstikke blij met 
het werk dat U verricht. 

De maiden mogen in mijn dankwoord niet ontbreken. An, Roos, Mas en Riek met jullie 
is het altijd gezellig. De mooie uitjes, weekendjes weg en eetdates zijn heel waardevol. Af 
en toe lekker mijn hart luchten bij jullie helpt een hoop. Het is echt tof en bijzonder dat 
we elkaar al zo lang kennen, door dik en dun. Dat koester ik!
 En natuurlijk wil ik ook mijn molmaatjes Floor (FosFloor), Brechje (B-reg) en 
Suus (nogmaals :) bedanken. Alle correlaties, a-binomiale grappen, antigeen-presentjes 
op mijn verjaardag en de rest van de  ontelbare nerdengrappen (CaveoLin (easy), C-type 
LectLin en LangerLin) hebben me er doorheen gesleept. 
 Renée,  Anouk, Tamara en Sil, bedankt voor de gezellige dingen die we doen. Met 
Renée mee naar de Toppers, een knippie in Hensbroek of een musical in Scheveningen. 
 Lydia, jij verdient ook een mooi plekje in dit dankwoord. We kennen elkaar 
nog van de studie en zijn allebei een promotie bij het MCBI begonnen. Jij als groentje, 
ik als roodje. Ik bewonder je doorzettingsvermogen en de kracht om iedere keer 
nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het is heerlijk om samen over de valkuilen van het 
promotieonderzoek te spuien en ze vervolgens te relativeren. Bedankt!
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Mijn lieve schoonfamilie: Nico en Marian, Jos en Karen (Fiene en Nout) en Stef en 
Yvonne ook bedankt. Ik ken jullie nu al heel lang en voel me helemaal thuis bij jullie. 
De topper was wel de mooie vakantie naar Turkije met zijn allen. Wat Nico’s ogen zien 
maken zijn handen, bedankt voor al je werk in ons nieuwe huis Nico! Fiene, bedankt 
voor je mooie tekeningen en post. 

Ik wil ook mijn opa’s en oma’s noemen. Oma ten Broeke neemt een speciaal plekje in 
in mijn leven. Net als Opa ten Broeke en Opa en Oma van den Berg, die overleden 
zijn. Mijn ouders zeggen vaak: Linda is een echte Van den Berg. Dat vind ik een groot 
compliment. 

En dan een speciaal bedankje voor de mensen op wie ik heel trots ben: mijn ouders, 
mijn zus en broer. Lieve pap en mam, bedankt voor de onvoorwaardelijke steun en 
aanmoedigingen, voor alles dat jullie voor mij hebben mogelijk gemaakt. Jullie zijn 
voor mij een voorbeeld van up-to-date blijven, bijscholen en cursussen volgen voor 
zelfverbreding en kennisvermeerdering. Jullie laten je niet uit het veld slaan door een 
tegenslag. Pap, in mijn ogen weet jij overal wat vanaf: vroeger vroeg ik je alles over 
wiskunde en natuurkunde, en nu over hypotheken, aansluitingen, elektra, computers en 
noem maar op. Tes en San, ik ben ook heel trots op jullie. Bedankt voor het luisterend 
oor. Jullie staan positief in het leven met jullie studies en werk, en samen hebben we 
altijd een hoop lol. Chris, mijn zwager, mede-stipper en hardloopmaatje: jij kunt heel 
goed motiveren en relativeren, bedankt daarvoor!

Lieve Mark, bedankt voor alles. Bedankt dat je bent wie je bent. Het is heel " jn dat 
jij met beide benen op de grond staat en mij als het nodig is ook weer even met beide 
benen op de grond zet. Mijn promotie heeft veel veerkracht van jou gevraagd, maar je 
laat me altijd mijn gang gaan. Je steunt me altijd. Jouw humor en nuchtere kijk op het 
leven heb ik nodig. We hebben samen een heleboel mooie dingen in het verschiet liggen 
en daar heb ik heel veel zin in!

Dankwoord
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Ik sluit mijn proefschrift af met een paar (aangepaste) spreekwoorden en gezegden die 
van toepassing zijn op mijn promotietraject:

- Pipetteren is een regelmatig werkwoord
- Eén experiment is geen experiment
- Het ‘laatste experiment’ bestaat niet
- Waar een wil is, is een weg
- Wie A zegt, moet ook B zeggen
- De kortste weg van A naar B is een rechte lijn
- De boog kan niet altijd gespannen staan
- Haastige spoed is zelden goed
- De laatste loodjes wegen het zwaarst
- Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest
- Tijd heb je niet, tijd maak je
- Komt tijd komt raad
- Van uitstel komt afstel
- Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald
- De tijd die alle wonden heelt
- Voorkomen is beter dan genezen (zoals brandwonden en HIV-1 infectie)


