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Dankwoord
Dit proefschrift is tot stand gekomen door de hulp van velen. Graag wil ik dan ook 
mijn waardering uitspreken voor iedereen die mij de afgelopen jaren, zowel binnen 
als buiten het werk om, heeft bijgestaan.

Allereerst ben ik grote dank verschuldigd aan mijn promotor. Carel, ik ben dankbaar 
voor de kans die je mij gegeven hebt en de grote hoeveelheid tijd en energie die je 
hebt gestoken in actief meedenken met de uitvoering van mijn onderzoek. Zonder 
jouw constante “duwtjes in de juiste richting” had mijn onderzoek nooit geleid tot 
dit mooie resultaat. Ik bewaar goede herinneringen aan je gezelschap tijdens 
congressen en de terrasbezoekjes bij het Oude Gasthuis.

Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan mijn co-promotor. Richard, bedankt 
voor de steun op de momenten dat ik het moeilijk had en sorry dat ik af en toe 
mijn chagrijn op jou afreageerde. Ik mis onze vele discussies over B-cellen en 
de B-cel receptor. Jouw enorme hoeveelheid kennis over deze onderwerpen is 
indrukwekkend. Ik heb heel erg veel van je geleerd en vond het een eer om bij 
jouw promotie paranimf te zijn. Ik heb genoten van de vele borrels en reizen die we 
samen meegemaakt hebben.

Ook mijn twee paranimfen wil ik niet onbenoemd laten. Jeroen, sinds jouw komst 
op het AMC raakte mijn onderzoek in een stroomversnelling, mede door jouw 
“nieuwe” kijk op de zaken. Bedankt voor de vele adviezen als ik vragen had over de 
uitvoering of interpretatie van mijn experimenten. Ik denk met een glimlach terug aan 
de vele leuke anekdotes en woordgrapjes tijdens de lunch, werkbesprekingen en 
op congressen. Sander, ik denk met veel plezier terug aan de gezelligheid in onze 
kamer, aan al die keren koffie op de brug, de “alternatieve werkbesprekingen” in 
de BK, de bezoekjes aan de Ep en natuurlijk ook aan de onvergetelijke tripjes naar 
Hongarije. Je was een constante bron van vermaak op onze kamer.

Dan zijn er nog een aantal personen die ik in het bijzonder wil bedanken voor hun 
bijdrage aan dit proefschrift. Thera, bedankt voor al die constructen die je voor 
me gemaakt hebt. Wat kan jij hard werken zeg! Eelco, bedankt voor het lay-outen 
van mijn proefschrift. Ik hoop dat mijn pietluttige verbeteringen je niet tot waanzin 
hebben gedreven. Kok, bedankt voor je gastvrijheid en voor alle bacteriën die je voor 
me hebt opgekweekt. Frans, bedankt voor je inzet en alles wat je me over gisten en 
schimmels geleerd hebt. Zonder jouw inbreng was hoofdstuk 4 niet zo een mooi stuk 
geweest. Arnon, bedankt voor je hulp met het benaderen van de patiënten. Marcel 
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en Steven, bedankt voor jullie kritische blik tijdens werkbesprekingen. Alex, bedankt 
voor alle coupes en TMAs. En ten slotte mijn enige stage student: Roy, bedankt voor 
je tomeloze inzet.

Natuurlijk wil ik ook de vele anderen (oud-)collega’s op het lab niet onbenoemd laten. 
Nike, de spil op ons lab. Bedankt voor alle bestellingen en ook voor de praatjes tussen 
het pipetteren door als mijn overbuurvrouw op het lab. Je optimisme is aanstekelijk. 
Rogier, je woordgrapjes en onze discussies over voetbal zijn onvergetelijk. Febe, 
bedankt voor de vele dingen die je me geleerd hebt, maar ook voor de gezelligheid. 
Het was leuk je weer eens te zien laatst in Cambridge. Tamas, de bezoekjes aan 
Hongarije waren onvergetelijk. Gaan we nog een keer? Kinga, good luck with 
finishing your thesis. Jurrit, altijd lachen met jou in de buurt. Harmen, ik mis de 
discussies over voetbal. Linda, lukt het met het transformatiestuk? Martine, veel 
succes met FOXP1. Ik hoop dat het einde voor jou inmiddels ook in zicht begint te 
komen. Katarina, good luck combining your PhD research with being a mother. I am 
sure you’ll be excellent at both. Martin, GRATIS BIER!!! (op mijn promotiefeestje).

Helaas is onze afdeling te groot om over iedereen iets persoonlijks te schrijven, 
dus Richard G., Laura, Peter van A, Karene, Anneke, Annemieke, Leonie, De 
nierengroep: Wilco, Geurt, Jesper, Peter, Mark, Jeroen, Elena, Marcel en Lionel, 
Anand, Emmanuele, Karin, Jelger, Jan, Mo en Es, Mirjam, Jitske, Mireille, Wilfried, 
Gwen, Loes, Hans, Frederique, Gerrit, Diewertje, Nerissa, Peter van R, Peter T, 
Onno en last-but-not-least de computerboys: Patrick, Remco en Ronald, bedankt 
voor alle gezelligheid en de fijne samenwerking.

Ik wil ook nog graag wat mensen bedanken voor de afleiding buiten het werk om. 
Allereerst mijn vrienden van mijn cordial. Pieter van Roon, Thomas, Max, Jef, JP, 
Pieter Pouw,  Laurent, Matthijs, Mark en Thijs, hoewel we elkaar niet meer zo vaak 
zien als vroeger en niet zo vaak als ik zou willen, is de sfeer als we samenzijn altijd 
als vanouds. Ik hoop dat we nog lang vrienden blijven en gave dingen blijven doen. 
Ik kijk uit naar ons volgende weekendje weg. Daarnaast heb ik veel plezier beleefd 
aan mijn oud-studiegenoten, liefkozend de Hufters genoemd. Willem, Remco, 
Gerard, Dennis, Ravin, Luuk en Emmani, ik heb altijd veel plezier gehad tijdens 
onze maandelijkse borrel en zeker ook tijdens de vele keren dat we een weekendje 
weg zijn geweest. Ik kijk uit naar ons weekendje in Limburg kort na mijn promotie.

Natuurlijk ben ik ook mijn ouders heel erg dankbaar voor hun nimmer aflatende 
steun. Lieve Pap en Mam, bedankt dat jullie mij altijd gesteund hebben bij het maken 
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Summary

van mijn keuzes. Het was altijd fijn om even een avondje bij jullie te zijn. Mam, heel 
erg bedankt voor het maken van de cover. Ik ben trots op het eindresultaat.

Ten slotte, lieve Chantal, de afgelopen jaren zijn niet de makkelijkste van ons leven 
geweest. Het was fijn dat we bij elkaar ons ei kwijt konden op de momenten dat het 
tegenzat. Ik hou van je en ik hoop dat we vanaf nu weer meer tijd krijgen om samen 
leuke dingen te doen en van London te genieten. Mijn boekje is af, nu die van jou 
nog!

Dit proefschrift markeert voor mij het einde van mijn tijd in Amsterdam, maar hopelijk 
is het niet het einde van de vele leuke contacten die ik heb opgebouwd. Ik zou het 
dan ook leuk vinden om velen van jullie een keertje te zien hier in London, dus laat 
het weten als je in de buurt bent!

Robbert
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