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Hѐ hѐ, eindelijk is het af. Het duurde wat langer dan gepland, maar dan heb je ook wat! Heel 

veel mensen hebben wat aan dit proefschrift en aan deze leuke jaren bijgedragen.

Allereerst Sacha, mijn co-promotor, ik ben je er erg dankbaar voor dat je me na mijn stage 

een AIO-plek hebt aangeboden. Ik heb veel geleerd van je klinische kijk op de dingen en je 

enthousiasme voor het onderzoek werkt aanstekelijk.

Lucien, mijn promotor, ik weet nog goed dat ik binnenkwam als student en erg tegen je 

opkeek. Het “u-zeggen” is ondertussen wel over, maar ik heb nog steeds veel respect voor je 

als wetenschapper en als persoon. Jouw didactische kwaliteiten en passie voor het onderzoek 

hebben ervoor gezorgd dat ik de wetenschap nog steeds zo leuk vind.

Ingrid, je hebt meegewerkt aan alle hoofdstukken in m’n boekje en dankzij jou  is er nog 

heel wat bij elkaar gepippetteerd! Niet alleen in het lab (“wassen of inpippetteren, die 24 

platen?”), maar ook buiten het lab konden we het goed met elkaar vinden. Ik ben heel blij 

dat jij mijn paranimf wil zijn.

Gerben, Marein en Brenda, heel veel succes de komende tijd in de FSAP-NET-groep. Gerben, 

hopelijk komen er nog wat gezamelijke publicaties aan. Brenda, bedankt voor al je leeshulp 

bij de laatste loodjes en Marein, NETs zijn cool!

De mede-AIOs, Mateusz, Sonja, Iwan, Mischa, Laura, Mieke, Peter-Paul (met een streepje), 

Richard, Anouk, Karin, Astrid, Sanne en Willem bedankt voor de gezellige tijd op U0 en U1. 

De grappen en het kletsen na 6-en (of daarvoor) is fijn als je in de promotie-stress zit. Jullie 

succes met het afronden van jullie boekjes. 

De oude AIO’s, Gwen, Theresa, Jelle, Martine, Pauline en Lotte. Jaja, ook ik heb het eindelijk 

gehaald jongens! Theresa, bedankt voor alle steun en gezelligheid, zowel bij het afronden 

van m’n boekje als de koffie-pauze en borrelmiddagjes in Amsterdam/Haarlem. Gwen, jij 

bent ook bijna zo ver. Gezellig dat we elkaar nog af en toe spreken op ons jaarlijkse etentje. 

Martine, Lotte en Pauline, bedankt voor jullie gezelligheid, de borrels en peptalk als 1 van ons 

het niet meer zo zag zitten. Met z’n allen in dat promotieschuitje zitten is beter dan alleen! 

Jelle, na 15 jaar samen studeren/promoveren de laatste loodjes zonder jou. Ik ben blij dat je 

even uit Oxford overkomt om bij mijn promotie te zijn en ik hoop dat Boney M. misschien ook 

nog even langs komt op mijn promotiefeestje.

De afdeling immunopathologie; Anneke, Els, Hanny, Irma, Margreet, Rishi en Shabnam, U105. 

bij jullie kwam ik binnen als piepjong studentje. Jullie gezelligheid en warmte voelde als een 

warm bad en maakte dat ik me meteen thuisvoelde op de afdeling Immunopathologie. En 

dan natuurlijk ook U105, versie 2.0, Nitotska, Karien, Ellen en Pleuni, ik ben blij dat ik de 

laatste tijd bij jullie op de kamer m’n boekje heb kunnen afmaken. 
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Fatima en Kaoutar, jullie zijn onmisbaar voor de afdeling. Fatima, bedankt voor het regelen 

van alle formuliertjes en aanvragen aan het einde van m’n promotie. 

Anja, Angela, Bouke, Diana, Dörte, Dorina, Elizabeth, Flavia, Gerard, Gertjan, Gijs( :-p), Henk, 

Ineke, Jillian, Judith, Jolanda, Josine, Kaoutar, Laura, Maria, Marieke, Marja, Mieke, Miranda, 

Miriam, Piet, Remco, Rob, Ruchira, Simone, Steven, Susanne, Suzanne, Tamara, Theo, Tineke, 

Wouter en Yuri, bedankt voor de borrels op en buiten Sanquin, de lab-uitjes en -weekenden 

en niet te vergeten de hilarische playbackshows!

Jessica en Liza, ik vond het heel leuk dat jullie stage gelopen hebben bij mij. En kijk eens even, 

daar zijn ook nog twee mooie hoofdstukken uit voortgekomen!

Jan, bedankt voor je geduld en hulp. Erg fijn dat ik altijd weer even bij jullie binnen kon lopen 

met vragen over bepalingen of de SLE sera. 

Koen, Fabian, Ilze en Herm-Jan, bedankt voor de nuttige discussies en samenwerking wat 

betreft het FSAP project.

Karina, Cees, Hannie, Alexandre en Irene, bedankt voor de prettige samenwerking aan en 

besprekingen over het SLE-project.

Dan mijn vrienden, die inhoudelijk misschien weinig hebben bijgedragen aan dit proefschrift, 

maar des te meer aan mijn geestelijke gezondheid!

De VU-groep, Jelle (en Pauline), Richard (en Lenka), Jolle Mijs, Imke (en Ronald), Natalee en 

Frances (en Louis), dankzij jullie ook wat ontspanning. De fameuze ER-avondjes, borrelen, 

90’s feestjes en etentjes (Richard, waar blijft nou die BBQ?). Jol, Im  en Nat, jullie hebben 

erg meegeleefd met mijn promotieperikelen, maar vooral bedankt voor de humor, het 

bankhangen, feestjes, weekendjes Nijmegen, Arnhem en Vlieland en gewoon dat jullie er 

altijd zijn. Jol, bedankt dat je samen met Merel tijd hebt vrijgemaakt om even over de omslag 

van het boekje na te denken. Im, na onze jaren samen bij Sanquin is er nu voor ons allebei 

weer een nieuwe periode aangebroken. Ik ben blij dat jij straks naast me staat als paranimf.

Lieve Bonhoeffermeiden, Sylvia, Jorine, Marlies, Elise en Femke (en jullie mannen natuurlijk), 

we hebben heel wat meegemaakt samen. Ik ben blij dat we altijd voor elkaar klaar staan. En 

nu genoeg gezeurd over die promotie! Eindelijk weer wat meer tijd voor leuke dingen. Tijd 

voor kledingruilavondjes, huwelijksfeestjes, vrijgezellenfeestjes, weekendjes weg, high tea-

en of met de kindjes bij elkaar op bezoek. 

Len en Ted, bedankt voor jullie lieve interesse, vooral op de momenten dat het allemaal niet 

zo makkelijk ging. Ik hoop voor jullie op een hele zonnige toekomst!

Bedankt San & Paul, Suus, Myr, Loes, Eline en Daan, en natuurlijk alle anderen die mij gesteund 

hebben de afgelopen jaren en interesse getoond hebben in mijn promotie.

Schoonfamilie, Henk, Marijke, Floor, Martijn en Meike, bedankt voor jullie gezelligheid en 
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interesse. Marijke, dankzij jou is mijn boekje nog wat mooier geworden. Ik ben blij dat je je 

bezig wilde houden met de omslag van mijn boekje.

Lieve Maartje, Justin, Sten en Jinte, eindelijk is ie af, eindelijk gaan jullie een beetje zien wat 

ik uitgevoerd heb al die tijd en eindelijk een feestje! Lieve Pappa en mamma, ik kon altijd bij 

jullie terecht met Mila toen ik nog ‘even’ wat dingen moest afronden voor m’n boekje. Dank 

jullie wel voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. Ondanks dat jullie niet zo goed weten 

wat ik nou precies heb gedaan al die jaren weet ik dat jullie ongelooflijk trots op me zijn. 

Lieve Thomas, dank je wel voor je steun en je fantastische humor als ik het even niet meer zo 

zag zitten. Dit hebben we toch maar even geflikt!  Lieve Mila, jij bent ons mooiste project en 

mijn trots en laat zien dat alles te relativeren is. Jullie zijn geweldig! 

Femke
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