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DANKWOORD 
Na vier jaar en 3 maanden ligt hij hier dan…. Mijn proefschrift. Ik heb er keihard aan 
gewerkt maar om mensen die niet zo goed weten wat promoveren inhoudt uit de 
droom te helpen dat ik dit in mijn eentje gedaan heb, hieronder een lijst met mensen 
die ik wil bedanken. Zonder hen was dit nooit gelukt. 
 
Allereerst mijn promotor Ben, dankjewel voor je hulp bij al het schrijf werk. We 
hebben niet veel werkbesprekingen samen gehad maar ik was enorm blij dat je in de 
laatste jaren van mijn promotie het werk steeds interessanter vond en dat je het zelf 
wilde gebruiken voor je presentaties in het buitenland. Je enthousiasme werkt zeer 
aanstekelijk en je realisme is zeer verhelderend, ik zie nu al minder beren op de weg. 
Ik heb enorm veel van je geleerd, bedankt. 
 
Dan mijn co-promotor Rienk, dankjewel dat je mij een geschikte kandidaat vond 
voor de aio plek die jij met geld van het aids fonds binnen hebt gesleept. Ik heb 
ontzettend veel van je geleerd tijdens de werkbesprekingen, de proeven op het lab 
en de biertjes in de kroeg. Je optimisme en enthousiasme zijn geweldig en dat zal 
vast ook een reden zijn waarom we nooit zijn opgehouden met proeven doen. Ik 
dank je voor alle tijd en energie die je in me hebt gestoken, zowel binnen als buiten 
het lab. Ik heb een fantastische tijd gehad op deze afdeling en aan dat plezier heb jij 
heel veel bijgedragen. 
 
Dave, bedankt voor je grote bijdrage aan dit proefschrift en de publicaties. Naast je 
aanwezigheid in de wekelijkse werkbespreking heb je bijna alle hoofdstukken van dit 
proefschrift nagekeken. Daar is veel tijd in gaan zitten maar zeker mede dankzij jouw 
enthousiasme en energie is de plos paper tot stand gekomen. Ook van jou heb ik 
veel geleerd en ik ben blij dat je het HIV werk zo interessant vond, hetgeen je met 
goed gevoel voor humor aan ons duidelijk hebt gemaakt. 
 
Thijs, bedankt voor een geweldige samenwerking. Het was jouw idee om DCs bij de   
T cellen te knikkeren en als we dat niet hadden doorgezet was de plos paper er nooit 
gekomen. Dankjewel voor alle hulp bij de cel isolaties. Die proeven hebben echt hele 
mooie data opgeleverd. We gaan het manuscript snel afronden en opsturen zodat jij 
je eerste laatste auteurschap in de pocket hebt. 
 
Esther en Toni, bedankt voor de samenwerking. We zijn het manuscript nog aan het 
afronden maar ik ben nu al trots op onze resultaten.  
 
Carolien, dankjewel voor je hulp met de bureaucratie van het promoveren. 
 
Nina en Gisela, wat ontzettend fijn dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Nien, ik ken 
je nu al 25 jaar, we hebben veel samen meegemaakt en ik ben blij dat ook dit aan de 
lijst toegevoegd mag worden. Gis, ik heb je leren kennen tijdens mijn aio-schap en je 
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bent een echte vriendin geworden. Ik wil jullie twee nu al bedanken voor de hulp die 
jullie me op D-day gaan geven. 
 
Ronald en Seguerney ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben gehad als student bij 
ons op het lab. Ronald ik wens je ontzettend veel plezier en succes toe met je         
aio-schap. Seguerney ik wens jou ook heel veel succes in de toekomst. Jullie werk is 
in hetzelfde hoofdstuk terecht gekomen. Het is nog geen publicatie maar misschien 
dat we dat in de toekomst gaan veranderen. 
 
Georgios, Bill, Claudia en Ellen, dank jullie wel dat ik bij jullie stage mocht lopen en 
mijn scriptie mocht schrijven. Jullie hebben me allemaal heel veel geleerd en elk van 
jullie heeft bijgedragen aan mijn plezier in de wetenschap. Georgios, thank you for 
giving me the opportunity to finalize my work as your student in an article, it’s been 
great working with you! 
 
Leon, bedankt voor een schitterende omslag en enorm leuke titelpagina’s. 
 
Dan volgt er nu een lijst van aio’s die inmiddels al weer vertrokken zijn. Julia, Dirk, 
Edwin, Mark, Karin, Martijn, Walter, Nick en Grote Ronald ik heb veel van jullie 
geleerd en veel met jullie gelachen. Jullie hebben mij laten zien hoe je naast hard 
werken ook heel veel lol kan hebben en mede daardoor ben ik 4 jaar lang met veel 
plezier elke dag naar het AMC gegaan. 
 
Maar gelukkig worden de aio’s die vertrekken weer aangevuld door een nieuwe 
lichting die met frisse zin er tegen aan gaan. Elly, Matthijs, Gözde, Kwinten, Bas, 
Mohammad, Steven, Nikki, Nancy, Alex, Emily, Xiomara, Cynthia, Joost, Tom en 
Brenda ik wens jullie heel veel succes bij het afronden van jullie promotieonderzoek. 
 
Verder nog de andere medewerkers die ik wil bedanken, sommige werken nog op 
het lab, anderen zijn alweer vertrokken. Ilja, Mo, Bep, Stef, Mireille, Ying Poi, 
Rogier, Marit, Judith, Jeroen, Mariëlle, Maarten, Lia, Martha, Martin, Margreet, 
Erna, Marion, Fokla, Tonja, Valodja, Alexander, Formijn, Max, Elena, Mirte en Yme 
bedankt voor de discussies tijdens de donderdag meeting en alle gezellige 
momenten in het lab maar ook daar buiten zoals op de labuitjes, de kerstborrel en 
de paaslunch. 
 
Méline en Sabra, dank jullie wel voor alle gezellig middagen en avonden, jullie zijn 
fantastische vriendinnen! 
 
Michiel, beste vriendje, dank je wel voor je steun en vriendschap de afgelopen 3,5 
jaar. Ik hoop dat je snel weer op je fiets kan springen om Europa door te crossen. 
Hoewel je aan de andere kant van de wereld ook heel leuk kan fietsen hoor! :) 
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Laura en Remco, lieve zus en schoonbroer, dank jullie wel voor alle gezellige 
spelletjes avonden. Lau heel veel succes met je aio plek in Belfast! Gelukkig houden 
jullie ook van reizen dus waar ik dan ook m’n plekje ga vinden, we zoeken elkaar wel 
op. Er zal een hoop gevlogen worden de komende jaren :). 
 
Lieve pap en mam, dank jullie wel voor jullie liefde, steun en advies om mijn hart te 
volgen. Ik houd van jullie. 
 
 


