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dankwoord

Eigenlijk is het traditie om de avond voor je boekje naar de drukker gaat je dankwoord 

nog te moeten schrijven. Maar goed, iedereen die mij maar een beetje kent zal het niet 

verbazen dat ik nu (ruim een maand voor dat moment) alvast aan mijn dankwoord begin. 

Als eerste wil ik graag alle patiënten bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. 

Zonder jullie was het niet gelukt dit onderzoek te doen. 

 

Lieve Diana, mijn co-promotor, het is gek om me nu te realiseren dat toen ik begon, jij 

in ongeveer dezelfde fase van je promotie zat als ik de afgelopen maanden. Ik heb de 

afgelopen jaren ontzettend veel van je geleerd, niet alleen wetenschappelijk, maar ook 

op sociaal gebied. Als ik het niet meer zag zitten, kwam je altijd met een praktisch plan 

om de dingen toch voor elkaar te krijgen, vaak precies wat ik nodig had. Dank je wel dat je 

altijd nauw bij mijn project betrokken bent gebleven, ook al groeide je eigen complement 

club steeds verder. Ik vind het leuk dat ik altijd jouw eerste (AIO) zal blijven. 

Lucien, mijn promotor, gedurende de afgelopen 4 jaar heb je me enorm veel geleerd, 

en me veelvuldig uitgedaagd om mezelf verder te ontwikkelen en kritisch te kijken. Dank 

je wel hiervoor en ook voor al je hulp en vertrouwen in de komende stappen in mijn 

carière.

Gertjan, mijn co-promotor, ik heb genoten van je enorme enthousiasme gedurende 

de afgelopen jaren. Ook al waren we het niet altijd eens, na een flinke discussie kwamen 

we er altijd wel uit. Dank je voor je kritische blik en het steeds weer plaatsen van ons 

onderzoek in een klinisch kader.

Simone, mijn paranimf, ik kan met zekerheid zeggen, zonder jou was mijn boekje lang 

niet zo mooi geworden. Dank je wel voor je tomeloze inzet, de gigantische berg proeven 

die je hebt verzet, de gezellige praatjes als ik weer eens geen zin had om te schrijven 

en natuurlijk de vele blikjes cola. Ik ben blij dat we elkaar na mijn promotie zeker zullen 

blijven zien. 

Theo bedankt voor de vele discussies in de laatste periode van mijn promotie toen 

je steeds meer betrokken raakte bij de biologicals groep. Ik vond de nieuwe blik op ons 

onderzoek erg verfrissend. Marieke, altijd enthousiast en betrokken op de momenten 

dat dat nodig was. Dank je wel voor het helpen toen het niet lukte met kloneren. Ook 

bedank voor het meedenken over een nieuwe plek in engeland. Ik heb erg gelachen op 

jouw commentaar op foto’s van engelse groepsleiders “Deze heeft een hele gekke rode 

neus, die lijkt wel dronken, daar ga je niet naar toe hoor.” 

Lotte, wat vet dat we het uiteindelijk toch voor elkaar hebben gekregen om 
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monoklonalen te maken. Er waren momenten dat ik geen idee meer had hoe we het 

voor elkaar moesten krijgen, maar gelukkig waren we het er dan altijd over eens “laten 

we maar gewoon wat proberen”. Wat een super gevoel toen we uiteindelijk de eerste 

positieve welletjes hadden en we uiteindelijk onze eerste monoklonalen in handen 

hadden. Bedankt, niet alleen voor de samenwerking, maar vooral ook voor de gezelligheid 

en de goede gesprekken gedurende de afgelopen jaren. 

Het maken van de monklonalen was ook zeker niet gelukt zonder de samenwerking met 

Rob en Esther. Bedankt voor het kloneren van een gedeelte van de monoklonalen, maar 

ook voor het delen van de protocollen zodat we het nu ook zelf kunnen. Also many thanks 

for Onno, Gestur, Helga, Ellen and Lucy, for always answering all our questions about 

single cell culturing, PCRs and protein expression. Martin, bedankt voor alle hulp met 

sequencen. Erik en Floris, dank jullie wel voor het sorten van onze cellen. Els, dank je wel 

voor het opzetten van het kweeksysteem.Ik ben blij dat al deze prettige samenwerkingen 

uiteindelijk heeft geleid tot een mooie publicatie. Niels: jou monoklonalen komen er nog 

wel.

Margret, Anna en met name Charlotte, dank jullie wel voor de samenwerking aan 

de meer klinische kant van mijn proefschrift. Jullie waren altijd bereid te helpen met 

baseline tabellen, patieten gegevens en het helpen met papers, dank jullie wel!

Ik wil graag ook de rest van de biologicals groep bedanken: Desiree, Dorte, Henk, 

Margreet, Marianne, Mieke, Roeland en Steven en de rest van de monoklonale 

therapeutica afdeling. Henk en Kim, bedankt voor de prettige samenwerking en het het 

steeds weer doormeten van enorme cohorten. Henk: bedankt voor het altijd mogen 

“lenen” van al jullie spullen, maar pipetteren met een repeteerpipet doe je toch echt het 

best met twee handen. Anouar en Hong, de studenten op dit project, bedankt voor jullie 

bijdrage aan het onderzoek. Sorry voor al de keren dat ik geen tijd voor jullie had, maar ik 

hoop dat jullie het ondanks dat naar jullie zin hebben gehad op onze afdeling.

De andere mede AIO’s: Lotte, Laura, Gerben, Anouk, Mischa, Iwan, Mateusz, Sonja, 

Mieke, Femke, Martine, Peter-Paul en Richard, bedankt voor de gezelligheid beneden. 

Als je met zijn alle in hetzelfde schuitje zit is er altijd een luisterend oor. Ik zal de vele 

grappen, groffe opmerkingen en practical jokes zeker missen. Ik ga jullie, de kerstboom 

en de lelijke souvenirs wel missen straks. 

Ook de rest van de afdeling wil ik graag bedanken: Anja, Angela, Bouke, Dorina, Ellen, 

Flávia, Gerard, Gijs, Gwen, Hanny, Ingrid, Irma, Jilian, Judith, Judith, Jolanda, Josine, 

Laura, Linda, Maria, Marja, Mieke, Miranda, Ninotska, Piet, Pleuni, Remco, Rishi, Rob, 

Ruchira, Sacha, Shabnam, Susanne, Suzanne, Tamara, Tineke, Theresa, Yuri en Wouter. 

Bedankt voor jullie enorme hoeveelheid gezelligheid, maar ook de behulpzaamheid elke 

keer als ik wat kwam vragen. Anneke bedankt voor je input op de lay-out. Rob, bedankt 

voor je hulp bij het aanvragen van subsidie voor het onderzoek in Oxford. Kaoutar en 
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vooral Fatima, bedankt met alle hulp omtrent het regelen van alle promotie dingen. 

Martine, Laura en Simone, ik vind het echt super leuk dat we elkaar tegenwoordig ook 

(zeer) regelmatig zien buiten werk. Jammer dat ik straks waarschijnlijk een hele hoop 

avondjes stappen, middagjes shoppen of avondjes met wijntjes of cocktails zal moeten 

missen, maar ik weet zeker dat ik jullie wel kan overtuigen om naar Oxford te komen om 

daar cocktails te komen drinken.   

Dan de mensen achter de schermen hebben meegewerkt aan mijn promotie (afleiding 

is ook belangrijk!). Allereerst mijn bootmakkers (BALdadig!), Elke, Lotte, Tahira, Lisanne, 

Irene, Emmie, Maud, Jocelyn en Marije. Met jullie kan ik altijd lachen, en het is altijd 

gezellig tijdens onze BALdadige activiteiten. Vijf jaar geleden werden we met zijn alle 

als team bij elkaar gegooit en ik had toen nooit gedacht dat we zo’n lol zouden hebben 

en dat het vijf jaar later nog steeds zo gezellig zou zijn. Lot, ik vrees dat je binnenkort 

alleen moeten gaan “sporten”, maar Irene en Maud willen vast wel doorgaan met de  

“altenatieve trainingen” op de dinsdag avond.

Tonnie, met jou en Erik is er altijd wat te beleven. Sorry voor alle keren dat ik er niet bij 

kon zijn of weer eens geen tijd had om iets te gaan ondernemen. Ik baal ervan dat ik niet 

de kans heb gehad jullie op te zoeken in Curaçao de afgelopen maanden, maar ik vind 

het heel erg tof dat jullie net op tijd terug zijn om bij mijn promotie te kunnen zijn. De 

komende jaren moeten we elkaar maar regelmatig opzoeken en dat weekendje weg moet 

er nu toch ook echt van gaan komen! Tonnie: echt cool dat je nu ook gaat promoveren.

Lieve familie de Wit, bedankt voor jullie interesse en vooral de gezelligheid in de afgelopen 

jaren tijdens een avondje spelletjes doen, een dinertje of een Sinterklaasviering. 

Merel en Mirte, mijn twee oudste vriendinnetjes, bedankt voor al jullie steun in de loop 

der jaren. Jullie waren er niet alleen tijdens mijn promotie, maar vooral ook in de periode 

ver daarvoor. Ik heb een hele hoop aan jullie de danken. Mir en natuurlijk ook Thijs, 

bedankt voor alle gezellige avondjes, de super vakanties in Afrika en alle goede adviezen. 

Meer, bedankt voor je relativeringsvermogen, de vakanties, de gezelligheid en de goede 

adviezen waar je soms zelf van schok “Jeetje, dat is echt goed advies van mij”. Ik ben 

super blij dat jij tijdens mijn promotie naast me staat, en ik verheug me nu al op de berg 

goede grappen die je hebt voorbereid om de zenuwen onder controle te houden (ik voer 

de druk nog even op, paranimf zijn is niet makkelijk).

Lieve mama, ik weet zeker dat je vol trots naar dit boekje zal kijken, ook al is dat hardop 

zeggen inmiddels lastig, vaak zegt de expressie in je gezicht genoeg. Ik vind het heel 
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jammer dat aanwezig zijn op de dag zelf er niet meer in zit, maar ik weet dat je aan me 

zal denken en ik zal je missen.

Lieve papa, dank je wel dat je me altijd steunt, wat ik ook beslis. Dank je wel voor je 

enorme vertrouwen en enorme interesse. Ik vind het fijn om te zien hoe je de laatste 

jaren bent opgebloeid en steeds gelukkig bent geworden, zeker nu met Liesbeth. Ook 

bedankt voor jullie hulp om de laatse dingen voor mijn proefschrift af te ronden.

Lieve Jelle, in het begin zei ik nog “pas maar op, straks ga ik nog eerder promoveren dan 

jij”, ik mijn best gedaan, maar het is net niet gelukt. Dank je wel voor al je hulp en de af 

en toe broodnodige afleiding. Dank je wel voor je geduld in de laatste maanden en de 

opbeurende woorden als ik het echt niet meer zag zitten. Ik kan het alleen maar met je 

eens zijn: We zijn een goed team.




