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Dankwoord

Alhoewel dit project voor mij regelmatig leek op een tunnel zonder eind, schemert dan 
nu in de verte het licht van het post-promotionele tijdperk. Driewerf hoera!

Velen hebben geholpen bij de totstandkoming van dit proefschrift, waarvoor mijn dank. 
Een aantal van hen wil ik hier expliciet bedanken.

Allereerst mijn promotor professor dr. P.P. Tak: beste PP, ik ben je zeer erkentelijk voor 
je blijvende vertrouwen dat het proefschrift voltooid zou worden, voor je onuitputtelijke 
energie en de ontelbare manieren waarop jij dit proefschrift verbeterd en bijgeschaafd 
hebt. Ik heb veel respect voor de wijze waarop je, onder andere, de afdeling KIR hebt 
opgebouwd.

Mijn co-promotor, dr. J. Hamann: beste Jörg, jij hebt samen met PP de begeleiding 
van dit project gedragen. Jullie gezamelijke ideeën vormden de basis van dit project. 
Heel hartelijk dank voor je volhardende en, met name bij het schrijven, minutieuze 
begeleiding.

Vele patiënten hebben mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. In een deel 
van dit onderzoek is hun lichaamsmateriaal bestudeerd. Ik ben hun dank verschuldigd 
voor hun bereidheid tot vaak belangeloze deelname aan het wetenschappelijke 
onderzoek.

Alle leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het kritisch lezen van dit 
proefschrift en hun bereidheid zitting te nemen in de oppositiecommissie.

Veel dank ben ik verschuldigd aan alle mensen van de klinische immunologie en 
reumatologie die mij op weg hebben geholpen in en rond het lab. Beste Tom Smeets, 
Margriet Vervoordeldonk en Maarten Kraan, bedankt voor de gezellige en effectieve 
samenwerking.

Ook alle mensen die mij vaak hebben meegeholpen wil graag bedanken: Gwendoline, 
hartelijk dank voor je hulp bij de hybridrama’s en de muizenproeven. (We hebben 
er zin in… en alles is leuk!). Petra, Barbara, Tamara en Si-la hebben soms volledig 
belangeloos tijd willen besteden aan mijn project, hartelijk dank hiervoor.

Alle collega-onderzoekers van de KIR van het AMC: Judith, Jasper, Marc, Pol en mijn 
briljante ex-kamergenoten (ondanks gebrek aan daglicht!) Laila, Godelieve, Mireille, 
Ester, en Nuno wil ik bedanken voor hun steun, gezelligheid en de collegiale sfeer die 
zij meebrachten.

De collega’s van de EGF-TM7 groep Mark, Robert, Mourad en Walter wil ik hartelijk 
danken voor hun bijdragen aan dit proefschrift.
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Laurien Ulfman, beste Laurien, bedankt voor jouw bereidheid mij de rollingproeven te 
leren. Ik heb veel van je geleerd en het was altijd prettig om de laatste resultaten met 
je door te nemen. Ik ben dan ook blij dat dit werk als hoofdstuk is opgenomen in dit 
proefschrift.

Mijn huidige opleider Dermatologie in het UMC St Radboud, professor dr. P.C.M. van 
de Kerkhof wil ik bedanken voor zijn interesse in mijn proefschrift en verdediging en 
de ruimte die hij me geboden heeft om tijdens mijn opleiding tijd vrij te maken voor 
de voltooiing van mijn proefschrift. Zijn energie en positieve instelling zijn een groot 
voorbeeld.

Alle leden van de opleidingsgroep, hartelijk dank voor de steun en interesse tijdens mijn 
vrijwel gehele opleiding. Al mijn collega’s van de dermatologie, mijn oud- en huidige 
kamergenoten, met name Judith, Maartje, Demia, Manon, Marjolein, Lenny, Denise en 
Saskia v L. wil ik bedanken voor hun gezelligheid in de afgelopen jaren.

Matthijs Poll wil ik bedanken voor het lay-outen van dit proefschrift. Anja bedankt voor 
het maken van de foto!

Mijn vriendinnen Maartje (eregast), Hannan (backup paranimf), Saskia (getuige van 
en voor mijn leven) en Laila (2e keer): helaas waren jullie niet de reden dat het zo lang 
geduurd heeft dat het af is. Gerrie, René & Ellen M wat fijn dat jullie ook de sprong naar 
het verre Nijmegen hebben gemaakt.

Speciale dank gaat uit naar de boekenclub (Ditke, Ellen en Baruch)…..zonder 
hen…..

Mijn paranimfen: lieve Geert, er is niemand met wie ik liever een eindeloos 
promotietraject deel dan jij. Volgende keer wil IK de paranimf zijn.

Lieve Riteke, ik ben vereerd dat je mijn paranimf wilt zijn. Je weet wat je te doen 
staat.

Mijn familie: Mijn superzussen: Nicolien en Ariane en favoriete half Bart. Ik ben heel blij 
dat jullie er zijn. Dankzij mijn ouders heb ik mij kunnen ontplooien tot wie ik nu ben.

Lieve Rob, een prettig bijgevolg van dit project is dat ik jou beter heb leren kennen. 
Nu delen we de meest mooie dingen van ons leven. Jij bent op vele manieren direct 
betrokken geweest bij de totstandkoming van dit boekje. Dit proefschrift is aan jou 
opgedragen, maar meest van al het motto.

Mijn lieve kleine grote mannen, Thijs, Finn en Ivar. Alles loopt uiteindelijk goed af; en 
ze leefden nog lang en gelukkig. En zo is het echt gegaan.
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