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DANKWOORD

Gedurende de afgelopen jaren heb ik met veel mensen samengewerkt en heb veel van hen 

geleerd. Hiervoor wil ik al mijn collega’s van de afdeling Experimentele Immunologie en van 

de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie bedanken. Een aantal mensen in het 

bijzonder ben ik veel dank verschuldigd. 

Allereerst Dominique, meer dan alleen mijn co-promotor, ik herinner me hoe ik als co-

assistent bij je langskwam om te informeren naar de inhoud van het promotieonderzoek. 

Ons eerste gesprek was informeel en geruststellend. De sfeer in je belgisch-russisch-

mexicaans-nederlandse “team” voelde meteen vertrouwd en ik was trots om Roemeens 

bloed in te kunnen brengen. Al voordat ik begonnen was met het echte werk kreeg ik een 

warm welkom in de groep tijdens een gezellig kerstdiner in Abcoude. Jij hebt me later stap 

voor stap begeleid en je wetenschappelijke enthousiasme met mij gedeeld gedurende ons 

wekelijkse werkoverleg. Het onderlinge contact binnen onze groep werd snel breder dan 

enkel werkgerelateerd, zoals ook bleek tijdens mijn verhuizing naar Amsterdam. Zo kan ik 

eindeloos doorgaan met het benoemen van bindende momenten. Ik heb deze samenwerking 

binnen onze internationale onderzoeksgroep ervaren als bijzonder verrijkend op zowel 

intellectueel als persoonlijk vlak. 

Paul-Peter, mijn promotor, ik ben je dankbaar voor de kans die ik kreeg om me 

wetenschappelijk en klinisch te ontwikkelen. Ik kon altijd rekenen op je prompte reactie en 

adviezen, ook toen ik een keuze moest maken voor een opleiding die het beste bij mij past. 

Na een aantal gesprekken met jou heb ik besloten om een carrièreswitch te maken en sinds 

een half jaar ben ik in opleiding tot patholoog. Het plezier en de voldoening die ik in mijn 

nieuwe werk ervaar heb ik dus voor een groot deel aan jou te danken. 

My dear paranymphs, Nataliya and Gabriela, so many things bind me to you both that I don’t 

even know where to start: working together in the lab, helping each other with experiments 

(Nataliya, or course you helped us more than we helped you, because you are the wisest), 

sharing the same room and attending congresses together. Gabriela, I will never forget our 

conversations about life, love and the PhD, in good times and bad times. Nataliya, you are 

such a special and kind person, I believe Nice brought us even closer because we realized 

how much our friendship means to both of us. Thank you both for the years we spent 

together at the AMC and for your friendship! 
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Sarah, je hebt je over mij ontfermd tijdens de opstartfase van mijn onderzoek toen ik 

nog nooit een pipet in mijn hand had gehad. Je hebt me ingewijd in de geheimen van 

monocytisolatie met Ficoll en Percoll gradiënten, FACS, Western blot en ELISA. Samen 

hebben we proeven gedaan, gezwommen en diepzinnige gesprekken gevoerd. Bedankt 

voor alles. 

Frieda, hoewel wij zo verschillend zijn, hebben we vanaf het begin een grote affiniteit voor 

elkaar gehad. Dat vind ik heel mooi. Je bent een geweldige collega en vriendin.

Christina, Ines, Olga and Fernanda, your ideas and hard work were very inspiring. Thanks 

for the good times in and outside the lab, during lunches and cocktail parties. You gave me 

a good reason to keep visiting K0. 

Ik wil graag de overige mensen uit de hechte groep van Dominique bedanken, in het 

bijzonder Tineke, Troy, Leonie, Christine, Jacky en Maureen. Tineke, jij was er voor mij was 

in het begin van dit avontuur. Troy, dank voor je oprechtheid. Leonie, jouw adviezen waren 

altijd zeer bijdragend en ik kijk uit naar onze toekomstige samenwerking. Christine, dank 

voor de nauwkeurigheid waarmee je mijn proeven uitvoerde. Jacky en Maureen, ook jullie 

inzet vanuit de kliniek is zeer waardevol geweest. 

Jorg, Kris en Samuel van de afdeling Experimentele Immunologie en Marco van de afdeling 

Medische Biochemie wil ik bedanken voor onze intensieve uitwisseling van ideeën en 

reagentia binnen de “macrophage club”.

Ook Tim, Leni, Kim en Mark van de Radboud Universiteit in Nijmegen wil ik bedanken voor 

de mooie resultaten die zijn voortgevloeid uit onze samenwerking. 

At last but not least moet ik aan Camy denken: dankzij jou ben ik naar Nederland gekomen 

en is Nederland voor mij geleidelijk “thuis” geworden. Je hebt me de steun en de rust 

gegeven om me in deze nieuwe wereld te ontplooien. Zonder jou was ik nooit aan dit 

promotietraject begonnen. Ik ben je hiervoor ontzettend dankbaar. 

Jacqueline, van jou heb ik geleerd om meer te genieten, te durven, los te laten en meer uit 

het leven te halen. 

Dragii mei părinţi, fără voi nimic nu ar fi fost posibil. Aş putea scrie o întreagă noua carte 

în care vă mulţumesc pentru tot ceea ce mi-aţi dat pentru ca astăzi sa fiu unde sunt. Dar 
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mă limitez la un paragraf în care încerc să cuprind esenţa celor 7 (+ 17) ani de acasă. Vă 

mulţumesc pentru tot ce m-aţi învătat şi pentru că mă acceptaţi şi susţineţi necondiţionat. 

Şi surorii mele iubite Simona îi sunt recunoscătoare pentru anii mulţi pe care i-am petrecut 

împreună, cu toate jocurile şi secretele noastre şi pentru relaţia stransă pe care o avem în 

ciuda distanţei.

Mijn liefste Carolien, je houdt niet van grote woorden, maar nu kan ik er niet meer omheen. 

Je hebt mijn strijd, inspanningen en de geboorte van dit boek van zeer dichtbij meegemaakt. 

Met jou naast mij wordt het behalen van onmogelijke deadlines een “kleine moeite”, alsof 

ik ineens titanische krachten bezit. Hoewel wetenschappelijk niet bewezen, magie bestaat 

dus wel. Je maakt me eindeloos gelukkig.
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