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DANKWOORD 

  De inhoud van het proefschrift dat voor u ligt is niet tot stand gekomen door mijn inspan-

ningen alleen. De afgelopen jaren hebben veel mensen mij op verschillende manieren 

geholpen en ik wil deze mensen daarvoor in dit dankwoord van harte bedanken! Het zijn 

er door de jaren heen zoveel dat het bijna onmogelijk is ze hier allemaal te noemen, maar 

ik ga toch een poging wagen.

  Allereerst wil ik mijn co-promotor, dr. Arnold Spek, bedanken. Arnold, jij hebt mij in 2007 

aangenomen en zo de kans gegeven om te promoveren. De afgelopen jaren heb je me 

in dat traject gestuurd, adviezen gegeven en altijd het grote geheel in het oog weten te 

houden. Vele uren hebben we op jouw kamer gezeten om data te bespreken en nieuwe 

experimenten te bedenken. Vaak leidden die experimenten juist tot nieuwe vragen, maar 

dat is de charme van het onderzoek. Ik heb veel waardering voor de manier waarop jij mij 

hebt begeleid. Je wist altijd precies wat nog nodig was om een artikel af te ronden en ook 

het schrijven van een goed lopend verhaal is op jouw lijf geschreven. Je wist me altijd te 

motiveren, ook op momenten als het tegenzat. Ik heb veel van je geleerd de afgelopen 

jaren en dat is bagage waar ik de rest van mijn leven wat aan heb! Tevens wil ik je ook 

bedanken voor je vertrouwen in mij wat resulteerde in een post-doc positie. Ooit zullen we 

de vraag wat C/EBPδ nu precies doet in de ontstekingsrespons beantwoorden!

  Graag wil ik ook mijn promotoren, prof. dr. Sandrine Florquin en prof. dr. Tom van der Poll, 

heel hartelijk bedanken. Sandrine, jij bent de afgelopen jaren heel waardevol voor mij ge-

weest. Ondanks dat ik officieel bij het CEMM werkte, heb je mij altijd het gevoel gegeven 

dat ik ook bij jouw groep hoorde. Veel van jouw kennis en ervaring hebben mij enorm 

geholpen om mijn eigen projecten richting te geven en mijn resultaten te begrijpen. Ook 

op praktisch gebied kon ik altijd bij jou terecht voor advies en verwees jij mij graag door 

naar anderen binnen jouw groep die mij verder konden helpen. Ik heb de samenwerking 

altijd als erg prettig ervaren en ik hoop dat die samenwerking ook in de toekomst door zal 

blijven gaan. Tom, voor het eerste deel van mijn proefschrift is jouw commentaar en advies 

erg belangrijk geweest. Jouw kennis en ervaring met de gebruikte modellen plaatsten de 

verkregen resultaten in een breder kader en gaf richting aan de opvolgende proeven. Het 

uiteindelijke resultaat zijn een aantal prachtige publicaties in gerenommeerde tijdschriften. 

Heel hartelijk bedankt!

  Alle andere leden van de promotiecommissie ook hartelijk dank voor de tijd en energie 

die zij in mijn proefschrift hebben gestoken. Prof. dr. M.P. Peppelenbosch, prof. dr. C. van 

Kooten, prof. dr. S. M. van Ham, prof. dr. C. J. F. van Noorden, prof. dr. J. C. M. Meijers, dr. 

J.C. Leemans (Jaklien) en dr. A. F. de Vos (waarde Alex), bedankt dat jullie bereid waren 
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plaats in mijn commissie te nemen, dank voor het grondig doorlezen van het manuscript 

en het uiteindelijk goedkeuren hiervan. 

  De Nierstichting en de Brandwondenstichting wil ik bedanken voor het financieel mogelijk 

maken van mijn onderzoek. Zonder geld geen onderzoek en dat betekend dat jullie aan de 

basis van dit proefschrift stonden!

  Ik ben blij en dankbaar dat ik deel uit mocht maken van de Stollingsgroep. Angelique, 

veel van de technieken die ik heb gebruikt heb jij me aangeleerd. Bedankt voor het geduld 

en de moeite die dat heeft gekost. Daarnaast heb je ook heel veel werk verzet voor veel 

verschillende projecten. Coupes snijden, kleuren, ELISA’s, CBA’s, Western blots en in 

vitro experimenten, je draaide er je hand niet voor om en zonder jouw hulp waren deze 

projecten nooit afgekomen! Dank daarvoor! Hella, jij hebt mij de afgelopen jaren ook 

veel geholpen en wegwijs gemaakt in heb lab (het heeft niet aan jou gelegen als ik me 

niet veilig voelde in het lab). Gelukkig heb jij voor mij de MLPA’s gedaan, want ik snap nog 

steeds niet hoe het precies werkt. Daarnaast hebben we heel wat samen gereisd vanuit 

Lelystad naar het AMC. De band die we hebben is daardoor breder dan alleen werk en de 

vriendschap die we hebben is voor mij waardevol! Karla, your extensive knowledge and 

expertise was always useful in the understanding of my data. Also your practical experi-

ence was extensive and of use and you were always willing to help. Besides that I had the 

honour to enjoy your cooking skills. Keren, I still miss you in the lab. You were an example 

to me and it was always nice to tease you a bit. Thanks for all the good times we have had! 

Roberta, thanks a lot for all your help and friendship. You teached me how to use the FACS 

(which is an art I still don’t possess). Maarten, toen in bij de Stollingsgroep kwam, heb 

jij me wegwijs gemaakt in de wereld van de wetenschap. Vanaf het begin heb ik respect 

gehad voor de manier waarop jij je werk uitvoert. Daarnaast konden we altijd gezellig 

onder het genot van een biertje bomen over (klassieke) auto’s waar voor ons allebei een 

grote interesse ligt. Bedankt voor al de gezellige gesprekken en goede raad in de afgelopen 

jaren! Lin, it was nice to work with you which resulted in one of my best papers (and is part 

of this thesis) which is very much the result of your hard work and persuasion (especially 

in convincing editors of their mistakes!). Kun, thanks for all your help and nice conversa-

tions we had. I’m sure that your hard work will lead to a beautiful thesis. Maaike, vorig 

jaar ben je begonnen met jouw project. Ik vind het leuk om jouw te begeleiden in jouw 

promotietraject. Je hebt snel je eigen plek in de groep gevonden en ik ben ervan overtuigd 

dat ook voor jou een prachtig proefschrift in het verschiet ligt. Lois Brüggemann, dank voor 

je hulp en gezelligheid die we samen hebben gehad. Tijdens de afgelopen jaren mocht ik 

4 studenten begeleiden. Francisca Hilbers, Yael van Praag, Cindy Frederiks en Kim Kardux, 
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bedankt voor jullie bijdrage aan de inhoud van dit proefschrift. 

  Naast de mensen van mijn eigen groep ben ik veel dank verschuldigd aan een heleboel 

mensen daarbuiten. Allereerst wil ik Joost en Marieke bedanken voor al hun hulp bij de 

dierproeven die ik heb gedaan. Zonder jullie hulp had ik het niet gekund en het was boven-

dien altijd gezellig om met jullie samen te werken. Monique Jeurissen, heel erg bedankt 

voor het doen van vele bestellingen en zeker de spoed gevallen als ik er weer eens een 

verkeerde planning op na hield (helaas herinner ik mij meerdere keren dat jij nog snel naar 

de Promega vriezer bent gelopen omdat ik iets nodig had). Daniëlle, bedankt voor al jouw 

hulp en de gezellige gesprekken die we hadden op onze treinreizen en daarbuiten. Regina, 

bedankt voor alle hulp bij kleuringen. Sanne, Miranda, Hakima, Jasmin en Kelly, bedankt 

voor het zorgen voor een goede werkomgeving en jullie hulp op het lab. Heleen, Monique 

van den Brink en eerder ook Suzanne, dank voor jullie hulp bij het invullen van declaraties, 

versturen van pakketjes en allerlei andere zaken die het secretariaat met zich meebrengt. 

  Op een zeker moment werd ik adoptie-Tommie genoemd wat goed weergeeft hoe nauw 

verbonden ik was met de AIO’s van de groep van Tom. Ik ben velen van jullie veel dank ver-

schuldigd voor de gezelligheid en lol die we hebben gehad, met de congressen in München 

en Miami als hoogtepunten. Ik herinner mij vele goede gesprekken al dan niet werk ge-

relateerd. Alex de Vos, vele malen heb ik je bestookt met vragen en we hebben al heel wat 

gediscussieerd. Dank daarvoor en ik zie ernaar uit om deze discussie in het openbaar voort 

te zetten tijdens de verdediging. Floor, ik heb warme herinneringen aan de gesprekken 

die we onder het genot van vele kopjes koffie hebben gehad. Jij staat voor gezelligheid! Ik 

wens je succes met het afronden van jouw proefschrift en ik weet zeker dat het een topper 

zal worden. Daan, naast ons gezamenlijke astma project (ik hoop binnenkort tijd te vinden 

om verder te gaan met de analyse), hebben we vele gezellige uurtjes op de fiets doorge-

bracht met als hoogtepunt de onvergetelijke monstertocht rond het IJsselmeer van 310(!!)

km. Jouw doorzettingsvermogen en gedrevenheid bij alles wat je doet zijn oneindig en zijn 

een garantie dat het met jouw proefschrift ook wel goed komt! Marcel, bedankt voor jouw 

inzet en inzicht voor ons gezamenlijke pneumokokken avontuur. Het is een prachtig stuk 

geworden die er zonder jou inzet en inzicht nooit was gekomen. Miriam, bedankt voor het 

delen van je ervaringen (vooral over het combineren van werk en kinderen)! Isabel, Tassili, 

Anne-Jan, Ingrid, Sacha, Katja, Brendon, Jeroen, Jos, Wytske, Rianne, Dana, Maryse, Lon-

neke, Mischa, Tijmen, Liesbeth, Achmed, Jacqueline, Lauren, Jeroen, Kees, Alex de Porto, 

Alex Wagemakers, Jolanda, Michiel, Mascha, Jacobien, Tim, Joost Wiersinga, Joppe, Inge, 

Dunja, Soemirien, bedankt voor al de gesprekken die ik de afgelopen jaren met jullie had. 

Het was een eer om een adoptie-Tommie te zijn!
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  Ook gaat mijn dank uit naar de mensen van de niergroep van de pathologie afdeling. Na 

enige tijd ben ik bij jullie mee gaan draaien met de werkbesprekingen waar ik waardevolle 

kennis opdeed over de fysiologie en pathologie van de nier. Al ik tegen problemen aan-

liep in mijn eigen projecten kon ik altijd bij jullie terecht voor advies en ik heb menig keer 

gebruik mogen maken van jullie protocollen. Ik waardeer het enorm dat jullie altijd voor 

mij klaar stonden en bereid waren mij verder te helpen. In het bijzonder wil ik Wilco be-

danken. Vele malen ben ik bij jou binnengewandeld voor advies, maar dat draaide steevast 

uit op een gezellig praatje. Tevens hadden we vele gezellige uurtjes op de Nederlandse Ne-

frologiedagen. Dank daarvoor en ik wens je heel veel succes voor de toekomst (ik hoop dat 

het snel lukt om een prachtige persoonlijke beurs binnen te halen)! Gwen, samenwerken 

met jou betekende altijd een hoop gezelligheid en heeft uiteindelijk ook geleid tot mooie 

publicaties. Bedankt voor al je hulp!  Jaklien, jij stond ook altijd klaar om me te helpen en 

advies te geven als ik weer eens vastliep waardoor ik weer verder kon. Leuk dat je in mijn 

commissie plaats wilde nemen. Onno bedankt voor de vele coupes die je voor mij hebt 

willen scannen! Joris bedankt voor alle coupes die je voor mij hebt willen scoren. Mark, 

Peter, Geurt, Nike, Loes, Jan, Ingrid (leuk dat je inmiddels mijn kamergenoot bent!), Lionel, 

Jeroen, Elena, Marcel, Diba, Allesandra en Lotte, bedankt voor al jullie advies (o.a. tijdens 

de werkbesprekingen) en ongedwongen gesprekken. Bedankt dat ik deel van jullie groep 

mocht zijn! 

  Wim van Est en Eelco Roos heel hartelijk dank voor het opmaken van mijn proefschrift. 

Het is een prachtig boekje geworden wat mij zonder jullie niet was gelukt!

  Op dit moment mag ik veel samenwerken met de mensen van de groep neurologie. Die-

derik, bedankt dat je deze mogelijkheid geeft. Merche, it is fun to work together with you. 

Stefan en Judith, bedankt voor jullie praktische hulp. Madelijn en Matthijs, bedankt voor 

jullie hulp.

  Zonder paranimfen geen verdediging en ik wil daarom Arjan en Theo danken dat ze aan 

mijn zijde willen staan op dit belangrijke moment van mijn leven. Arjan, bijna tegelijk zijn 

we aan ons promotietraject begonnen, we kwamen ook nog eens uit dezelfde regio en 

reisden samen elke dag van Zwolle naar Amsterdam wat leidde tot een hechte vriendschap 

tot op vandaag. Kletsen, frustraties delen, de tijd doden met een filmpje kijken (The Ma-

rine!! ;-) ), een tussenbiertje doen, gezellige avonden (met of zonder ega’s), tulpen kijken, 

ik heb er goede herinneringen aan! Theo, ik ben nog altijd dankbaar dat ik jou als broer 

mag hebben. We hebben samen een hechte band waarin we alles kunnen delen, zowel 

de mooie als de minder mooie, de makkelijke en moeilijke, de vreugdevolle en verdrietige 

dingen in het leven. Bij veel vreugdevolle dingen in mijn leven heb je naast me gestaan, 
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maar ook bij verdrietige momenten stond je naast me en konden we elkaar tot steun zijn, 

waarvan het verlies van mama wellicht het grootste is. Bedankt dat je ook het vreugde-

volle moment van mijn promotie naast me wil staan!

  Zonder de steun van mijn ouders had ik nooit kunnen promoveren. Papa, bedankt voor 

al uw steun door de jaren heen, tijdens mijn studie, maar ook tijdens de afgelopen paar 

jaren. U staat altijd voor me klaar met praktische hulp of persoonlijk advies. Helaas heeft 

mama deze dag nooit mee mogen maken en ik zal haar de dag van mijn verdediging mis-

sen. Roelie, bedankt dat u aan papa zijn zijde staat en er ook altijd was om ons te helpen.

  Papa en mama van den Belt, ik had me geen betere schoonouders kunnen wensen! Dank 

voor jullie goede zorgen en hulp de afgelopen jaren. Geja en Erik, Irma, Daniëlle, Klaas 

en Anja, Marnix en Jennet, Harry en Maria, Jacob en Rianne, bedankt voor jullie steun en 

belangstelling die jullie getoond hebben. Ik hoop dat jullie bij het lezen van dit boekje een 

beetje beter begrijpen waar ik me de laatste jaren mee bezig heb gehouden.

  Lieve Jacobien, als laatste, wil ik jou bedanken voor je onvoorwaardelijke steun en liefde 

in de afgelopen jaren. Jij zit altijd vol energie en hebt een enorme drive om door te gaan 

om het doel dat je voor ogen hebt te bereiken. Dat is voor mij altijd een voorbeeld gewe-

est als ik het even niet meer zag zitten. Jij wist me altijd weer te motiveren en te enthou-

siasmeren. Het was niet altijd makkelijk als ik weer eens moedeloos en chagrijnig thuis 

kwam vanwege mislukte experimenten, maar je had altijd geduld met me en praatte me 

weer moed in. ’s Morgens stond er een met lekkers gevulde broodtrommel klaar en als ik ’s 

middags thuis kwam een heerlijke warme maaltijd. Het was altijd echt thuiskomen bij jou! 

Daarnaast ben je een fantastische moeder voor Gideon en Joas! Bedankt dat je met zoveel 

liefde voor ze zorgt! Jacobien, ik hou enorm veel van je en ik hoop dat we nog heel veel 

jaren onder de zegen van God van elkaar mogen genieten en onze jongens mogen zien 

opgroeien tot geweldige zelfstandige individuen. 
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