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Het einde is bereikt! Mijn promotietraject was een geweldig avontuur waar ik volop van heb
genoten met honderden experimenten, ruim achthonderd gezamenlijke AIMM lunches, duizenden liters koffie, miljarden cellen, talloze samenwerkingsprojecten binnen en buiten het
AMC en een aantal nachtelijke oppasmomenten op labapparaten die van plan waren mijn
werk te boycotten. Dit alles heeft er toe geleid dat dit proefschrift nu klaar is. Uiteraard was
dit niet mogelijk geweest zonder de inspiratie en inzet van velen waarvan ik er hier een aantal
in het bijzonder wil bedanken.
Allereerst dank aan alle studiepatiënten; jullie medewerking heeft dit onderzoek mogelijk
gemaakt.
Dan mijn copromotor dr. M.D. Hazenberg. Beste Mette, sinds onze eerste ontmoeting bij het
kopieerapparaat tot de finale versie van dit proefschrift heb ik geen moment spijt gehad van
het uitdagende project waarvoor jij mij direct wist te enthousiasmeren. Wat een voorrecht
was het om met jou te mogen werken! Dank dat je echt altíjd de tijd voor me nam, ook als je
het zelf erg druk had. Dat je altijd vol enthousiasme was over de kleinste experimenten of de
‘concept-conceptteksten’. Dat je altijd op een positieve manier liet zien hoe het óók kon. Ik
heb ongelooflijk veel van je geleerd en met ontzettend veel plezier met je samengewerkt. Ik
hoop dat onze paden nog vaak mogen kruisen. Je bent briljant!
Mijn promotor prof. dr. Hergen Spits. Beste Hergen, wat een privilege om onderzoek te mogen
doen onder jouw ervaren vleugels. We moesten even aan elkaar wennen maar alles is goed
gekomen. Veel dank voor je begeleiding, steun, kritische feedback en de vrijheid om mijn eigen
experimenten en plannen uit te mogen voeren.
Mijn paranimfen. Lieve Daphne, we leerden elkaar pas kennen tijdens de coschappen, waar
was je toch al die tijd!? Sindsdien hebben we zoveel mooie momenten met elkaar beleefd.
Vergezeld van culinaire heerlijkheden hebben we menigmaal de bergen en dalen van het
promoveren besproken. Ik vind het geweldig dat jij op deze belangrijke dag naast me wil
staan. Lieve Martijn, wat was het leuk om met jou samen te werken! Soms praat je in briljante
raadselen, maar we kwamen er altijd uit. Ik mis nu al de momenten waarop we onze meer en
minder succesvolle experimenten bespraken en speculeerden over de volgende stappen. Ik
ga het sparren over nieuwe proeven echt missen!
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Graag wil ik alle leden van de promotiecommissie bedanken voor hun tijd en voor de mogelijkheid om op 12 januari 2018 van gedachten te wisselen over de inhoud van dit proefschrift.
Mijn collega’s bij AIMM therapeutics. Lieve AIMMigos, wat een belevenis om bij zo’n klein
ambitieus bedrijf te mogen werken. Hierdoor waren er altijd korte lijntjes. Iedereen was heel
betrokken en bereid om mij te helpen bij mijn onderzoek. Dank jullie wel allemaal voor jullie
geduld, hulp, expertise, mooie figuren en gedeeld plezier in het labwerk. Ik zou graag nog een
paar collega’s in het bijzonder willen bedanken.
Lieve Sophie, je kwam binnen als stagiair, inmiddels ben je een zeer gewaardeerde en ervaren
collega. Ik heb echt genoten van onze tijd samen in het lab. En ik ken niemand die met zo’n
glimlach de duizendste FACS-proef in wil zetten, ook aan het einde van de middag. Dear Etsuko,
wat was het bijzonder en fijn om met jou samen te werken. Jij weet dingen altijd efficiënter aan
te pakken en de combinatie van jouw vingervlugheid en creativiteit in het lab maakt dat jouw
experimenten niet te evenaren zijn. Dankjewel voor alles! Greta, het moet voor jou een geweldige uitdaging geweest zijn om dit werk over te nemen en je eigen draai eraan te geven. Alleen al
ál die verschillende klonen en duizenden experimenten die al met meer of minder succes waren
uitgevoerd. En dat heb je je allemaal eigen gemaakt, respect! Geniet van het lab. Voor je het weet
is het over. Pauline, een relaxtere ‘baas’ bestaat er niet. Altijd bereid om vragen te beantwoorden,
altijd goede ideeën om experimenten aan te passen of werkend te krijgen. Bedankt voor alles.
En tot slot onmisbare Esther, mijn held in zoveel zaken, altijd attent en een steun voor iedereen.
Collega’s van de speciële hematologie en het trialbureau van de hematologie, bedankt voor
jullie expertise en patiënten samples. En Ludo Evers in het bijzonder voor de hulp met de
chimerisme bepalingen.
Walid Kamoun and Rakesh Jain for having me at the Edwin L. Steele laboratory at Harvard and
passionately showing me the fun of basic research. You have changed my life!
En dan al die mensen buiten mijn werk om die er altijd voor mij zijn. Mijn lieve Enkhuizer
scoutingvriendinnetjes Neeltje, Irene, Karin, Ferial, Annelies, Angela, Renske en Tamar, die me
er aan herinneren dat er meer is dan werk. Mijn geweldige Bostonmaatjes, in het bijzonder
Sophie voor onze gedeelde liefde voor het vak en Suus voor alle koffiemomentjes nu we tegelijk moeder zijn geworden. Mijn geweldige 112e Bestuur der MFAS voor alle mooie momenten.
Vrienden voor het leven! En de vriendinnen die me al zo lang kennen en het me vergeven dat
ik soms wat minder tijd en aandacht voor ze heb: Charlotte, Margot, Laura, Kirsten en Breg.
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Lieve ouders, dank jullie wel voor jullie onvoorwaardelijke vertrouwen in mij en dat ik altijd
op jullie kan rekenen. Bedankt voor wie jullie zijn, bedankt voor alles.
Mijn zus, lieve Renske, wat hebben we veel meegemaakt de afgelopen jaren. Ik wil je voor
zoveel dingen bedanken; dat je iedere week na het sporten luisterde naar mijn gezever over
het onderzoek, voor al die gezellige en fijne avonden, voor je taalkundige input, voor je wijze
woorden en dat ik er voor jou mocht zijn toen de wereld zo wreed bleek. Voor het feit dat jij
mijn zus bent en onze band zo sterk. Mijn kleine zusje, lieve stoere Tanja, zo anders en toch
zo hetzelfde. Geen gebaande paden voor jou, maar een nieuw leven in Thailand. Zo dapper!
Bedankt voor je steun en interesse ondanks de afstand.
Ine en Roland, de beste schoonouders van de wereld. Jullie zijn geweldig.
Tot slot, mijn mannen. Lieve Thomas, wat wil een mens nog meer!? Samen met jou is echt alles
leuker. Dank voor je onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in mij, zelfs als ik het zelf even
niet meer zie zitten. Het is gelukt, je had gelijk! En prachtige Alain, wat heerlijk dat jij bestaat!
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