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Het werk is af!! Wat heb ik uitgekeken naar dit moment. De afgelopen 8 jaren heeft 
er altijd wel een stemmetje in mijn achterhoofd gezeten dat me zelfs op de meest 
ontspannende momenten herinnerde aan mijn proefschrift. Dit proefschrift was 
niet tot stand gekomen zonder de bijdrage en inzet van velen. Ik wil iedereen dan 
ook heel erg bedanken voor alle hulp en adviezen, de kritische commentaren en 
voor de getoonde interesse in mijn proefschrift.

Op de eerste plaats wil ik de AMD patiënten en controles bedanken voor hun 
deelname aan de studies. Zonder hun bijdrage was dit proefschrift er nooit gekomen.

Inmiddels heb ik de oogheelkunde alweer drie jaar achter me gelaten en ben ik met 
heel veel enthousiasme en plezier werkzaam in de virologie bij het RIVM onder Prof. 
dr. M. Koopmans. Dit had ik echter nooit kunnen bereiken zonder de ervaringen, 
contacten en leerpunten die ik tijdens mijn promotietraject heb opgedaan. Ik ben 
hiervoor zeer dankbaar en ik wil dan ook graag mijn promotor Prof. dr. Bergen 
en mijn co-promotor Dr. Theo Gorgels hiervoor zeer hartelijk bedanken. Arthur, 
bedankt voor je begeleiding tijdens de lange weg door de wetenschap. Jouw visie op 
AMD was verhelderend en leerzaam. De laagdrempeligheid waarmee altijd overleg 
plaats kon vinden vond ik erg fijn. Hoe vaak heb ik je naam wel niet gelezen op het 
naambordje naast je kamerdeur als ik weer eens naar binnen liep voor vragen. 
Dank je wel ook voor je kritische opmerkingen (die de vaak pijnlijke waarheid in 
een dataset of experiment onthulden). Beste Theo, bedankt voor je scherpzinnige 
blik, maar ook voor je leerzame en eerlijke commentaar op mijn stukken. Ik heb er 
veel van opgestoken voor de rest van mijn wetenschappelijke carrière. Je kon mijn 
vele (soms ook onbenullige) vragen vaak helder beantwoorden en moeilijke materie 
duidelijk uitleggen. Bedankt ook voor je enthousiasme en het bespreken van onze 
ideeën over mijn onderzoek.

Prof. dr. Baas, Prof. dr. Hoyng, Prof. dr. Kamermans, Prof. dr. Klaver, Prof. dr. 
Schlingemann en Prof. dr. Zwinderman wil ik bedanken voor de bereidheid plaats 
te nemen in mijn promotiecommissie en voor de tijd en moeite die jullie hebben 
genomen voor het deskundig beoordelen van mijn proefschrift.
Ook wil ik alle co-auteurs bedanken voor hun hulp, inzet en waardevolle commentaar.
Thanks to all co-authors of the papers included in this thesis for your expertise, 
critical comments and contribution to the final contents of this thesis. 
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Michael Tanck wil ik in het bijzonder bedanken voor zijn statistische input en zijn 
eindeloze geduld tijdens het schrijfproces. Michael bedankt dat je altijd bereid was 
me te helpen met al mijn “reviewer” vragen. Je kwam dan met een gedegen uitleg 
waar ik echt iets mee kon.

Al mijn oud-collega’s van het NIN (Wendy Aartsen, Arne Bakker, Helma de 
Bruin, Martijn Dahlhaus, Frederike Dijk, Ralph Florijn, Ria Grimbergen, Joop 
van Heerikhuize, Paulus de Jong, Wendy Hettema, Maarten Kamermans, Willem 
Kamphuis, Jan Klooster, Willem Loves, Youssef Moutaouakil, Cecile Ottenheim, Astrid 
Plomp, Mary van Schooneveld, Simone van Soest, Danielle Versteeg, Inge Versteeg, 
Gerard de Wit en Nataliya Yeremenko) wil ik bedanken voor de inhoudelijke bijdrage 
en/of hun collegialiteit en gezelligheid. In het bijzonder wil ik Jacoline ten Brink 
en Anke Essing noemen. Bedankt voor jullie hulp bij het tot stand komen van mijn 
proefschrift. Dank voor jullie bijdrage aan de experimenten en voor het wegwijs 
maken in de verschillende labtechnieken. Dank jullie wel ook voor de gezellige 
persoonlijke gesprekken en het feit dat ik tegen jullie aan mocht klagen.

Het secretariaat van het NIN, altijd stonden jullie voor me klaar en jullie wisten steeds 
weer een beetje orde te scheppen in de soms dreigende chaos. Jullie zijn onmisbaar.

Judith, een betere paranimf had ik me niet kunnen wensen. Wat hebben wij steun 
aan elkaar gehad als we het even echt niet meer zagen zitten of gewoon even onze 
frustraties kwijt wilden. Door jouw positieve blik kwam er bij tegenslag altijd weer 
een lichtpuntje in zicht. Bedankt voor aaaaaaaallllllllll je adviezen en tips. Ik heb 
heeeel wat centimetertjes van het tapijt op jouw kamer versleten met ijsberen en 
vragen om hulp. Jij was er altijd om mijn “problemen” te relativeren. Ook naast het 
werk hebben we een fijne band op weten te bouwen en ik ben blij dat die er nog 
steeds is. Ik vind het ontzettend fijn je zo gelukkig te zien met Martijn en Casper en 
ik hoop dat we nog veel contact zullen blijven houden en onze lange mailtjes zullen 
blijven voortzetten. 

Mijn lieve naaste collega’s van het RIVM: ik wil jullie allen bedanken voor de 
persoonlijke betrokkenheid en de 3 fijne jaren die ik samen met jullie voor het 
RIVM heb mogen werken. Ik heb met heel veel enthousiasme en plezier gewerkt 
aan o.a. B-cel immuniteit (Rob/Hinke, bedankt voor de leuke gesprekken en alles 
wat jullie me in die korte tijd hebben geleerd) en voedselgerelateerde infecties 
(ENT groep en Mariska bedankt!!). In het bijzonder wil ik mijn collegaatjes van de 
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AIO kamer noemen (Era, Faizel, Giovana, Gudi, Janko, Marcel, Sabine (en hier hoort 
Linda stiekem ook een beetje bij). Het was fijn dat we elkaar konden stimuleren 
en steunen tijdens alle AIO perikelen en andere vraagstukken. Ook al vonden mijn 
AIO werkzaamheden zich buiten RIVM werktijden plaats, ik kon er altijd met jullie 
over praten en het was goed om het ook eens vanuit een ander perspectief dan de 
oogheelkunde te benaderen. Vragen over het een of ander werden altijd wel door 
iemand op de kamer beantwoord. Gelukkig was er zeker niet alleen maar ellende 
en hebben we ook een hele hoop lol gemaakt op onze drukke, gezellige, “soms bijna 
onmogelijk om te werken”, Black Eyed Peas AIO kamer.

In het bijzonder wil ik mijn RIVM collega Wilma Witkamp bedanken voor de 
geweldige hulp en creativiteit bij de design en lay-out van dit proefschrift. We 
leerden elkaar kennen voor een heel ander doel, maar jij zei dat je het heel leuk zou 
vinden mij te helpen met mijn proefschrift en daar ben ik ontzettend blij mee! Het 
was een lange tocht en ik ben heel erg dankbaar dat je ondanks dat het soms niet 
meeviel met alle tabellen, je toch altijd met enthousiasme en goede tips voor me 
klaarstond. Wat is het mooi geworden hè?

Een proefschrift schrijf je niet alleen met collega’s maar ook zeker met vrienden en 
familie.
Lieve allemaal, het lijkt me voor een buitenstaander soms heel lastig te begrijpen 
waar het nou eigenlijk allemaal om gaat. Ik kan me zo goed voorstellen dat jullie 
vaak hebben gedacht: “zo’n artikel schrijven hoeft toch niet zooooo lang te duren”? 
Jawel dus ( - ; Veel dank voor de benodigde afleiding en gezelligheid. Ondanks de 
radiostilte van de afgelopen maanden hoop ik vanaf 2013 weer overal bij te zijn!! Zie 
hier het resultaat voor jullie liggen waar het al die jaren over is gegaan. 

In het bijzonder wil ik mijn dierbaarste vriendinnetjes Elke, Grace, Roos Boer en 
Sacha bedanken. Binnenkort eindelijk weer meer tijd om leuke dingetjes te gaan 
doen. Mooie dineetjes, leuke uitjes en lekker chillen. Met jullie kan ik dat als geen 
ander! Bedankt ook altijd voor de interesse in de voortgang van mijn proefschrift en 
andere perikelen. El, kunnen we eindelijk op het nieuwe jaar (in jullie nieuwe huisje 
natuurlijk) proosten zonder het goede voornemen om de promotie af te ronden ( - ; 
EINDELIJK!!
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Lieve Heleentje, jou wil ik eventjes apart bedanken. Er was naast Kimmie niemand 
die het zoooooo goed begreep als jij. Jij stond bijna alweer 2 jaar geleden waar ik nu 
sta en ik was zoooo supertrots op je. Als ik het zo kan afronden als jij, dan mag ik wel 
onwijs trots zijn. Je was er altijd om mijn gezeur aan te horen, maar we hebben ook 
ontzettend veel gelachen. Ik kan met jou echt over alles praten, maar dan ook ECHT 
alles…. Zullen we nog heel veel jaartjes zulke goede vriendinnetjes blijven? Nu eerst 
maar eens op naar Jamaica! Zum wohl!

Lieve pipje en mama, aan jullie misschien wel mijn allergrootste woord van dank. 
Bedankt voor jullie geweldige motivatie in alle stappen die ik heb gemaakt en jullie 
geloof in mijn kunnen. Dankzij jullie onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen ben ik 
in staat geweest om te komen waar in nu ben. Jullie hebben het mogelijk gemaakt 
dit proefschrift af te ronden. Dank voor alle super mooie, lieve en gezellige dingen 
die we hebben gedaan wanneer jullie me weer eens meenamen om te relaxen, jullie 
relativerende woorden, humor, geduld, wijze raad en bovenal jullie gezelligheid. Het 
is altijd heerlijk om bij jullie beiden in de tuin te zitten en even weer helemaal bij te 
komen. 

Lieve Kimmie, jij dan als allerlaatste…. Ik weet zeker dat jij de allerbelangrijkste 
persoon voor me bent geweest tijdens mijn promotie en dat je dat verder ook altijd 
zult zijn. Bedankt lief zusje dat je er altijd voor me was, bent en zult zijn. Ik kan altijd 
bij je terecht voor een eerlijk advies en wijze raad, maar ook voor een knuffel en het 
echte ontspannen. Wij hebben de gehele promotieperiode samen doorgemaakt en 
ik kan niet wachten tot ook jij je promotie hebt afgerond en dat we ein-de-lijk lekker 
kunnen gaan reizen, wandelen, feesten en genieten. Je bent de beste tweelingzus 
ever!! Lapland, here we come!!!!!!!!!!! 
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