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Eén van de eerst gelezen hoofdstukken uit een proefschrift en zeker één van de snelst 

geschreven hoofdstukken, mogelijk daardoor niet compleet, waarvoor dan bij voorbaat 

excuses. Geen echte onafhankelijke “peer-review”, en (dus?) een hoofdstuk dat niet 

herhaaldelijk werd afgewezen voor publicatie. Ik ben er (bijgeloof?) pas heel laat aan 

begonnen. En hoewel de titelpagina van dit proefschrift met slechts één auteurnaam 

anders doet vermoeden, dit proefschrift is echt niet een product van mij alleen.

Henk: heel veel dank, niet alleen voor de gastvrijheid in het AMC en het geduld met 

mijn traag voortschrijdende schrijverij, maar ook voor onze prettige en steeds leerzame 

gesprekken, ook al gevoerd voordat jij vanuit Groningen naar Amsterdam vertrok. Je 

weet veel en ik heb hopelijk genoeg van je opgestoken. En jij kent mij ook van binnen: 

ik heb zelfs de bronchoscopie en de broncho-alveolaire lavage door jou als prettig 

ervaren (of was het de codeïne waar ik averechts op reageer). Ik ben dus niet je eerste 

of snelste promovendus, waarschijnlijk ook niet de meest kneedbare, maar hopelijk wel 

een memorabele. 

René en René: ook jullie hebben heel veel geduld met mij moeten hebben, mijn 

eigenwijsheid heeft jullie ongetwijfeld grijze haren bezorgd. Vele malen heb ik de (volgens 

jullie overbodige) zinnen uit de manuscripten geschrapt om ze twee manuscriptversies 

later als nieuwe en slimme vondsten te presenteren. Jullie ervaring met het doen van 

onderzoek was een compleet andere dan de mijne bij de start van onze samenwerking. 

Ik heb (toch) heel veel van jullie geleerd en bij het dozijn afwijzingen wisten jullie me toch 

steeds weer op te beuren. Jullie inbreng en expertise was onontbeerlijk.

Petra: jij hebt de SLOC studie getrokken, statussen gescreend, patiënten gevraagd deel te 

nemen, de sputum inducties begeleid, de data verzameld en nog veel meer. Ook in het 

begin van de CD8 studie was jij het, die de patiënten liet deelnemen en alles verzamelde. 

Je was onmisbaar. 

De andere leden van de promotiecommissie: Ineke, Huib, Jan-Willem, Pieter, Richard en 

Sandrine: heel veel dank voor het kritisch lezen van de manuscripten en voor het zitting 

willen nemen in de commissie, ik voel me vereerd dat zo’n geleerd gezelschap zich over 

mijn “boekje” wil buigen.

 

Experimentele Immunologie (het oude SKIL): heel veel dank, ik heb er ELISA methodieken 

geleerd van Mieke, maar daar ben ik, geloof ik, geen ster in. Barbara, Marianne en Tamara, 

heel hartelijk dank voor het gedreven en zorgvuldig uitwerken van o.a. de honderden 

sputum sample ELISA’s, de mRNA’s en de FACS-en. Zonder jullie nauwkeurige werk had 

ik geen betrouwbare resultaten.
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Hans, Tony, Ruud, Michael, Jos, Joke en Hannie: jullie hebben binnen AstraZeneca het 

vertrouwen erin gehad dat mijn blijkbaar overtollige energie op deze manier nuttig 

gekanaliseerd kon worden. Het is een hele investering geworden om mij met een vrijwel 

“open eind” zo veel tijd vrij te laten maken voor het doen van dit onderzoek terwijl daar 

een onzekere “return on investment“ tegenover stond. Ik wist het wel, maar de rest mag 

het ook wel weten: het gaat niet alleen om geld binnen de farmaceutische industrie. Ik 

zal de 40+ uren nu weer over vijf werkdagen per week verdelen.  

De longartsen in het AMC (Carel, Chris, Els, Frank, Henk, Jaring, Liesbeth, Mia, Paul, 

Reindert, René en de “jongelui” in opleiding): ik heb het al wel eens eerder gezegd, 

dan nu ook maar op papier: jullie hebben een reuze tent. Er wordt hard gewerkt, goed 

opgeleid en opgevoed. Ook met de middelen die wel eens als ontoereikend worden 

gekenschetst, en ook in tijden van beddentekorten. Dank voor de gastvrijheid en het 

begrip voor de “twee-petten-problematiek” waar ik wel eens mee worstelde. En voor 

het “inwonen” bij o.a. Paul en Reindert. Mijn “rommel” en stapels papier konden er daar 

trouwens nog best wel bij. 

De longartsen in het AZM (Miel en destijds Jeske en Karen): die budesonide-spiegels 

studie was een heel bijzondere, niet alleen vanwege de studie opzet zelf, de lange duur 

ervan, maar nog meer met alle heisa ervoor, eromheen en erna. Het vergde van ons allen 

flink wat doorzettingsvermogen, bedankt voor de samenwerking en het “uitlenen” van 

deze studie voor mijn boekwerk.  

De longartsen uit de Amsterdamse regio, die ook hun best hebben gedaan om een paar 

patiënten voor mij te “ronselen”. 

De sponsoren: AstraZeneca en het Nederlands Astma Fonds, zonder financiële support 

zal de medische wetenschap veel langzamer vooruitkomen. 

Godelieve en Julia: we konden een gedeelte van onze gegevens en onze patiënten delen 

en hergebruiken, deze vorm van recyclen zou men meer moeten toepassen.

Arnold: jij hebt mijn basiscursus pathologie die ik volgde in 1974 aardig opgefrist en hebt 

me geleerd netjes en zorgvuldig te kijken, te tellen en te beschrijven.

Theo: je kennis over o.a. T-cellen en diverse laboratorium methodieken is indrukwekkend, 

dank voor het meewerken, meedenken en meeschrijven.

 

Hans Zaagsma, mijn eerste wetenschappelijk (en gepubliceerd) onderzoek deden wij 

samen, veel dank voor het kritisch lezen en becommentariëren van de inleiding en 

samenvatting. 
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Dirkje, los van de niet aflatende stimulerende woorden en de jarenlange samenwerking, 

bedankt voor de suggesties bij het “80%” publicatiemanuscript.

   

De patiënten: ik heb ze niet allemaal in het echt gezien (wel ken ik hun biologisch profiel 

in detail), zonder hen wordt het lastig om goed onderzoek te doen. Heel veel dank! 

Zij participeren voornamelijk om er andere mensen beter van te laten worden (en dan 

bedoel ik niet mijzelf) en offeren bloed en sputum op voor de wetenschap. Door al dat 

onderzoek komen er echt steeds betere (toegesneden) behandelingen of medicijnen. 

Hopelijk kunnen zij daar zelf dan ook nog van profiteren.  

 

De andere afdelingen in het AMC: ook daar kan ik niet over uit: longfunctie (zoals Carel, 

Erica, Niesje, Margôt, Saeeda en Selma), cardiothoracale chirurgie (Jaap), pathologie 

(Chris, Jan, Jos en Onno), klinische epidemiologie en biostatistiek (Barbara, Gerrit-Jan, 

Hans, Lotty, Petra), de apotheek (Arno en Willem): overal en steeds was ik welkom en 

werd er met liefde en geduld overlegd en meegewerkt aan die voor mij zo belangrijke 

projecten. 

The colleagues in Lund (Lars, Staffan and the many colleagues at the analytical 

department) for their collaboration in the “Maastricht study” and their efforts in getting 

the corticosteroid levels assessed in such minute quantities in lung tissue.

Het secretariaat longziekten met o.a. Jacquelien en Maria: jullie waren altijd behulpzaam, 

ook bij de vele interne verhuizingen die ik meemaakte. Na 4 jaar konden jullie zelfs een 

eigen sleutel voor me bemachtigen, een unicum voor een part-timer. Ik heb met plezier de 

kamer gedeeld met o.a. Daoud, Gerritjan, Gonny, Herre, Julia, Marianne, Paul, Reindert 

en Wessel. Jullie maakten dat ik me niet altijd een eenzaam schrijvende en rekenende 

zonderling hoefde te voelen.

 

En dan al die andere collega’s (ook van concurrerende bedrijven), al die kinderartsen en 

longartsen (met wie ik zo veel ander leuk onderzoek deed en doe, bij een aantal droeg ik 

bij aan hun eigen promotieonderzoek), vrienden en familie die opgewekt en opwekkend 

bleven vragen: “en, hoe gaat het met je studie?” Ik zal vast wel eens nors gereageerd 

hebben, maar heel erg veel dank voor al die warme belangstelling en het mee-leven. 

Hopelijk kan ik het een beetje goed maken met een flitsende promotieplechtigheid en 

dito feest erna.

Mijn ouders: die hebben mij geleerd om “waarom?” te blijven vragen, in dit boekje staan 

een paar “daaroms”. Friese of Apeldoornse stijfkoppigheid ( = “vasthoudendheid” ?) 

kreeg ik van hen mee. Onvoorwaardelijke steun kreeg ik overal en altijd. Jammer dat 

papa het helemaal niet meer mee kan maken dat mijn boekje afkwam (deels door dat 
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stomme roken van hem) en dat mama het niet bewust mee kan maken. Hopelijk vinden 

we bij AZ ook nog wat uit tegen Alzheimer. 

Mijn kinderen: die het deels spannend en eigenaardig vinden, want het levert financieel 

niets extra op, maar ook het intens meeleven en zelfs suggesties doen over een volgend 

tijdschrift na een zoveelste afwijzing: “dan probeer je toch gewoon de medische Donald 

Duck?”. Jullie hebben wat aandacht moeten missen, maar hopelijk een mooi voorbeeld 

gezien.

Woensdag is voor mij meer dan gewoon één dag van de week geworden: ik ben op 

woensdag geboren, er waren de scheikunde proefwerken in de laatste klas van de 

middelbare school die steevast uitmuntend afliepen, de danslessen waar ik Yvonne 

opduikelde, het is de dag waarop ik de zonsverduistering naast het AMC door een donker 

brilletje volgde en waarop ik bijna tien jaar lang ploeterde met dit “boekje” als resultaat, 

mijn proefschrift te verdedigen op een woensdag: hoe kan het ook anders.

En ja, dan aan het einde: Yvonne: dit zit er op. Geen ellendig vroege en lange dagen 

in het AMC meer en altijd die druk dat ik eigenlijk ’s avonds en in het weekeinde weer 

aan het typen moet in eenzame afzondering boven. Tijd voor een extra avond dansen, 

terrasjes, weekendjes weg, gewoon lui op de bank thuis of langere vakanties !        
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