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Dankwoord
Promotieonderzoek doe je niet alleen! Er zijn ontelbaar veel mensen die ik wil bedanken 

voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

In de eerste plaats, wil ik alle patiënten bedanken die hebben geparticipeerd aan klinisch 

wetenschappelijk onderzoek. Zonder hun deelname was een deel van dit werk niet tot 

stand gekomen en is de ontwikkeling van innovatieve therapieën onmogelijk. 

Mijn promotor prof. dr. P.P. Tak. Beste Paul Peter, ik kan me onze eerste ontmoeting op 

F7NO bij de grote visite nog goed herinneren. Jij bood mij de mogelijkheid om klinisch 

onderzoek te combineren met basaal wetenschappelijk onderzoek. Hierna was de keuze 

voor promotieonderzoek binnen jouw afdeling snel gemaakt. Ik bewonder je om jouw 

managementskwaliteiten, jouw grenzeloos positivisme en creatieve ideeën. Onder jouw 

leiding is de afdeling exponentieel gegroeid en verdient wereldwijde faam vanwege 

haar excellente onderzoeksresultaten. Tevens zal ik de interessante gesprekken en 

filosofische lessen in de kroeg niet snel vergeten. Dank! 

Mijn co-promotor dr. K.A. Reedquist. Beste Kris, ik heb mij vanaf het begin zeer welkom 

gevoeld binnen jouw onderzoeksgroep op K0. Ik heb ontzettend veel van jou geleerd: 

jouw kritische blik, scherpe observaties, brede kennis en abstract denkniveau maken 

jou tot een uitmuntend onderzoeker en een groot voorbeeld. Dankzij jou heb ik de 

mogelijkheid gehad om mij te bekwamen in verschillende in vitro technieken alsook het 

verrichten van dierexperimenteel onderzoek. Dank voor de jaren intensieve begeleiding 

en supervisie!

En dan mijn fantastische paranimfen Wendy en Rogier! Met jullie aan mijn zijde heb 

ik het gevoel dat ik de hele wereld aankan. Rogier, wat hebben we veel gelachen, 

goede muziek geluisterd en gediscussieerd toen we nog “roomies” waren. Jouw 

bulderende lach en flauwe grappen waren het beste medicijn op momenten dat de 

onderzoeksresultaten het lieten afweten. Wendy, vanaf het moment dat jij de groep 

van Kris kwam versterken leerde ik jou kennen als een warme, integere collega met 

een luisterend oor. Je hebt besloten een nieuwe carrièreslag te maken en ik ben er van 

overtuigd dat je hier in zult slagen. Lieve allebei, dank dat jullie straks naast mij staan!

En dan de mensen met wie ik de afgelopen jaren nauw heb samengewerkt: Joana, 

Daphne, Gabriela, Carmen, Alek, Maartje, Linda en Samuel zonder jullie bijdrage was 

dit boekje er nooit geweest. Dank voor jullie input! Without all your input this book 

would not exist. Thanks for everything! Carmen, de macrofagen hebben onze band 

versterkt. Ik heb je leren kennen als een goudeerlijke, rustige en zeer geïnteresseerde 
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collega. Inmiddels koester ik onze vriendschap. Succes met de mooie toekomstplannen! 

Maartje, lieve roomie, ik heb veel aan jou gehad in de periode dat wij een kamer deelde. 

Jij hebt daar waar nodig altijd een luisterend oor geboden en klaar gestaan om in te 

springen gedurende mijn zwangerschapsverlof.

En zonder mijn collega’s: Maartje, Marjolein v M, Marleen, Cristina, Clarissa, Carla, 

Marieke, Marjolein de H, Paul, Marolein S, Ae-Ri, Troy, Lisa, Saida, Desiree, Inge, Ines, 

Katinka, Tineke, Nataliya, Leonie, Jelle en Caroline waren de dagelijkse activiteiten 

binnen en buiten het AMC absoluut kleurlozer geweest. De talrijke lunchbesprekingen, 

borrels, feestjes en congressen waren dankzij jullie memorabel. Sander, Ruth, Radjesh, 

Lot, Leen, Marc jullie zijn inmiddels al lang en breed werkzaam als reumatoloog. Dank 

voor de gezelligheid en de kritische input bij werkbesprekingen! 

En natuurlijk de stafleden binnen de afdeling: allereerst Daan en Arno bij wie ik met 

vragen omtrent patiënten inclusies voor het klinisch onderzoek altijd kon aankloppen. 

Veel dank voor jullie tijd en geduld! En Niek, die gedurende 2 jaar mijn polisupervisor 

is geweest. Ik heb veel van je geleerd en onze samenwerking was altijd prettig. Philip, 

ik ken niemand die zo bevlogen en enthousiast over ‘proefjes doen’ praat als jij. Jij stak 

mij aan met jouw enthousiasme. En last but not least, Dominique, ik denk terug aan de 

leerzame werkbesprekingen in de koffiekamer in K0. Jouw kritische blik gecombineerd 

met kennisoverdracht en creatieve ideëen maakten de besprekingen voor mij uitermate 

waardevol. 

Marjolein S, jij hebt mij ontelbaar veel technieken in het laboratorium geleerd. Ik kan echt 

met gerust hart zeggen dat jij voor mijn ontwikkeling binnen het promotieonderzoek 

onmisbaar bent geweest. En het bijzondere is dat je meer bent dan alleen een fantastische 

analist: Jouw nuchterheid, rust en bekwaamheid zijn voor mij een voorbeeld geweest in 

het lab (helaas is het me niet altijd even goed gelukt om het van je over te nemen J). 

Marjolein S, Cristina, Laurian dankzij jullie was alles goed georganiseerd en geregeld in 

het lab. Dank voor het aanbrengen van structuur en orde op onze overvolle werkvloer. 

Marjolein v M dank voor de niet aflatende interesse en het luisterend oor. 

En dan zijn er nog heel vele promovendi, analisten, post doc’s en studenten die zorgden 

voor een prettige sfeer en advies of hulp boden daar waar nodig. Veel dank!

Jorg, Martijn, Rene L, Rene v L, Ronald en Eric dank voor de kritische input tijdens de 

vele werkbesprekingen. 

Angelina en Krista – iedere klinisch onderzoeker droomt ervan om een onderzoeks-

verpleegkundige als jullie aan haar/zijn zijde te hebben.  Ik had het voorrecht om met 

jullie allebei te mogen werken. Dank jullie wel.
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Nathasja, Rolinka, Marlien, Liliane – achter de schermen zorgden jullie voor de essentiële 

administratieve ondersteuning binnen de afdeling alsook de coordinatie van de klinische 

studies. Dank hiervoor.

Lieve vrienden: de vele uitjes, etentjes, feestjes met of zonder kroost waren allen zonder 

uitzondering Uber Gemütlich. Op nog vele jaren vriendschap: proost! Een aantal wil 

ik nog even in het bijzonder noemen. Sander en Marjet, ik bewonder jullie kracht en 

positiviteit! Mirjam, ik hoop dat wij nog heel lang samen als vrienden en collega’s door 

het leven gaan. Dank voor raad en advies op de moeilijke momenten. 

En Hanne, ik voel me vereerd dat jij helemaal vanuit Noorwegen komt overvliegen om 

mijn promotie bij te wonen. Alhoewel de fysieke afstand tussen ons groot is, voelt deze 

o zo klein als we elkaar weer zien. 

En dan mijn fantastische familie! Dank, lieve ooms, tantes, neven, nichten voor jullie 

interesse en fijne herinneringen aan talloze familie uitjes. En oma To, dank voor de 

warmte en gastvrijheid. Ik bewonder je dat je op deze leeftijd nog zo vitaal en energiek 

bent. Familie Jansen en familie Smid, dank voor de mooie momenten in de afgelopen 

jaren en jullie medeleven gedurende deze laatste periode. Opa Dick, dank voor uw 

interesse, mooie levenswijsheid en attenties.

Lieve Fabian en Naomi. Een betere broer en zus kan een mens zich niet wensen! We 

zijn van jongs af aan onafscheidelijk geweest. We hebben veel gelachen, gespeeld, 

gestoeid, gezongen, gedanst, geruzied, gediscussieërd, maar bovenal: we waarderen en 

bewonderen elkaar om wie we zijn. Onze onderlinge band voelt ijzersterk en ik zal er 

alles aan doen om die voor altijd te koesteren.

Anne en Merijn een betere ‘koude’ kant kun je niet wensen. Het voelt zo vertrouwd dat 

ik af en toe het gevoel heb er nog een extra broer en zus bij te hebben. 

Lieve papa en mama. Mam, ik heb oneindig veel dingen van jou geleerd. Jouw 

kritische levenshouding, jouw intellectualiteit en muzikaliteit zijn eigenschappen waar 

ik als dochter trots op ben. De verhitte maar ook zeer leerzame discussies over diverse 

onderwerpen aan de eettafel zullen mij voor altijd bijblijven. Pap, ik koester veel mooie 

herinneringen aan de talloze afwasbeurten, de VPRO zondagochtend, het coachen 

van het hockey elftal en de spreekbeurten waar jij mij van prenten, opzetmateriaal en 

bronnen voorzag. Jouw rust en relativerende opmerking ‘beter dan je best, kun je niet 

doen’ hebben vele situaties gerelativeerd. Lieve allebei, dank voor alles!

En last but certainly most important: mijn eigen gezin. Wat ben ik apetrots op een 

fantastische man en twee bloedmooie dochters! Lieve Noah en Esra, een lach, een 

nieuw woordje, een knuffel maar ook een boze blik - de kleinste interactie met jullie zet 
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de sores van de dag opzij. Rogier: jouw rust, liefde, relativeringsvermogen, nuchterheid 

en vertrouwen hebben mij menigmaal gesterkt en weer aan het lachen gemaakt. De 

afgelopen twee jaar waren niet de meest makkelijke met vier verhuizingen, de geboorte 

van Esra en de voltooiing van dit proefschrift. Maar met jou naast me, voelt het alsof 

de kracht oneindig is. Er is niets lievers dat ik doe, dan met jou hóóg en hóógbejaard 

worden…. 
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