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Dankwoord

Beste Hergen, ik bewonder je wetenschappelijk inzicht en kennis in de immunologie. Gelukkig 
heb ik je ook leren kennen als strenge doch echtvaardige mentor, maar ook altijd in voor 
een borrel op de Parade met Ellen, en je vriendelijkheid in moeilijkere tijden. Dank voor mijn 
ervaring als arts onderzoeker in de wereld van de immunologie. Als maag- darm- leverarts voel 
ik mij bevoorrecht dat ik dit basale immunologie onderzoek heb leren doen, en samen met 
Jenny en Jochem mooie resultaten heb geboekt, onder jouw supervisie. 

Lieve Anje, jij bent een voorbeeld voor mij van uitzonderlijke vriendelijkheid en geduld. (Bijna) 
altijd kon je mij geruststellen als ik weer eens je kamer in stormde met een plan, succes, 
wanhoop of frustratie. Dank voor je begeleiding en enthousiasme, dat geen experiment te duur 
was voor mijn waardevolle patiënten samples, en je overal wel een interessant resultaat in zag. 

Cyriel, rots in de branding, nooit is iets teveel, strenge blik met bril, maar ook zeker een hart 
onder de riem waar nodig. Dank dat je als dirigent het stokje overnam van Pieter en je enorm 
hebt ingezet om mijn onmogelijke studies te doen slagen. Ik hoop dat we als collega’s blijven 
samenwerken, en je me dan wat minder vaak juffrouw dram dram zal noemen.

Paul, dank dat je mijn klinische promotor bent en nog meer voor het ondersteunen van mijn 
Agiko-beurs! Hierdoor heb ik met meer plezier verder kunnen werken aan mijn onderzoek, 
omdat ik een extra jaar kreeg voor onderzoek en tussendoor kon beginnen in het OLVG aan 
mijn specialisatie tot maag- darm- leverarts. 

Beste Pieter, jij hebt mij ooit de IBD binnen gehaald. Jouw prozaïsche fascinatie van de darm 
en de mens inspireerden mij om bij jullie onderzoek te gaan doen. Dank voor de voorzet van 
dit boekje, en ik hoop je binnenkort als collega weer te spreken over de wondere wereld van 
darmen en dichtbundels.

Dear Jenny, we spend two years days and nights in the lab together. In no time you taught me 
everything there is to know from clogging cell sorters to gating in flowjo, unwanted T cells to 
assumed ILCs that never wanted to grow in culture... Thank you so much for teaching me, and 
guiding me through the world of immunology. But most of all, thank you for our friendship. I am 
very proud that you want to be my Swiss paranimph from Stockholm.

Lieve Teaco, gelukkig was jij altijd bereid om een ommetje AMC te maken als emoties of frus-
traties te groot werden. Ook alle etentjes, boottochtjes en dansavonden maak jij tot een feest! 
Ik ben trots dat je mijn paranimf bent, laten we samen de MDL in Nederland een lesje leren…

Kirsten en Simone, met z’n drieën (kwik, kwek en kwak) volgens Pieter en Cyriel. Vooral de 
gezelligheid, met af en toe een extra wijntje in Calais. Dankzij jullie bleef ik doorzetten en 
is dit proefschrift er ook echt gekomen, dankjulliewel. Noortje, wat fijn dat jij bij ons snel 
groeiende IBD clubje kwam. Dank voor je gezelligheid en steun in het laatste jaar van mijn 
promotie. Hanke, held met infliximab en zowaar ook nog een paper samen gepubliceerd! Was 
dat enorme cohort toch niet voor niks.  Florien, 438 statussen bekijken was echt veel leuker 
samen, je bent een lieve collega en gelukkig kunnen we de koffie inhalen als ik terugkom naar 
het AMC. Mirjam, Maria en Suzan dank voor alle invalhulp als ik patiënten en experimenten 
tegelijk moest uitvoeren, niets was jullie te gek.
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The IBD lab-crew: Esther, Caro, Sander, Cindy, Faas en Nicolette. Wat hebben we veel 
buisjes gestickerd, uren door de -80 vriezer geploegd op zoek naar samples met tussen alle 
bezigheden door nog zo’n honderd resectiepreparaten waar dan weer cellen uit geïsoleerd 
moesten worden. Dank voor jullie geduld, leerzame geordendheid, en steun waar nodig, niet 
alleen in het lab maar ook daarbuiten. Cindy, dank dat we samen konden kletsen, lachen, 
zeuren en huilen in mijn laatste jaar op het lab. Nicolette, zet ‘m op met de nieuwe olifant! Hou 
vol, komt goed. Faas, zonder jouw inzet (de Luminex, de microarrays, de isolaties en ga zo 
maar door) was de SHARC studie er nooit gekomen. Dank.

The Spits group: Jochem, Marius, Jenny, Sara, Nathalie en Marijn: Jochem, jouw kritische blik 
en onvoorstelbare enthousiasme hebben geleid tot prachtige artikelen. Ik ben je dankbaar 
dat je na onze ILC1 bevindingen bij Crohn ook  daadwerkelijk het fundament van de ILC1 
paper kon leggen met functionele proeven zodat ons artikel in Nature Immunology verscheen! 
Marius, die jongen die zo leuk danst op mijn verjaardag, en altijd bereid een kast uit elkaar te 
halen of een biertje te drinken. Sara, je bent een schat. Julien, I hope you will enjoy and kick 
ass in the ILC World. Berend en Toni, dank voor alle hulp met facsen en tig-kleuren panels 
compenseren… 

De klinische AIOS van de afdeling Maag- Darm- Leverziekten, dank voor de gezellige 
wintersport, de vele flinke borrels, de lunch om 12 uur, en tot in de kliniek!

Merel Hellemons, dank dat je mijn steun en toeverlaat wilde zijn voor de statistiek van het grote 
adalimumab cohort. Wat jij met stata kan is ongeëvenaard, zonder jou was dit artikel nooit zo 
mooi geworden (en vooral de multivariate hazard regression ratio’s kloppend).

Beste Perry, dank voor je begeleiding in de analyse van mijn microarrays. Ik kon altijd bij je 
terecht, ook met domme vragen. Dank voor je hulp ondanks je drukke agenda en je strenge blik 
op het SHARC cohort waardoor ik het vertrouwen weer terug kreeg in de statistiek…

Lieve Mona, lieve Anouk, beste secretaresses van het AMC. Dank voor alles.

Beste Prof. Krediet en Machteld Zweers, als student bij jullie in het peritoneaal dialyse lab 
maakte ik voor het eerst kennis met de wetenschap. Wat hebben we veel ratten gedialyseerd 
(niet allemaal succesvol), maar ook heel veel plezier gehad, en bijna nog meer congressen in 
Amerika bezocht waar ik als student zelf mocht presenteren. Dank voor deze unieke ervaring 
en de opstap naar mijn promotie! Lieve Anniek, vanuit de nefro bleven we vriendinnen, en laten 
we dat voor altijd blijven.

Beste Willem, Wim en Ineke, in mijn eerste jaar in het OLVG heb ik ontzettend veel van jullie 
geleerd. Dank voor de inspiratie, het geduld, en ik zie uit naar deel 2. Lieve AIOS van het 
OLVG, wat een mooi jaar samen: hard werken, dienst en koffie, wintersport en Ysbreeker!

En dan nog al die lieve vrienden die (terecht) helemaal niets begrepen van wat ik deed in 
het lab. Rosanne, al 25 jaar mijn vriendinnetje!! Ladies represent: Anna, Anne, Roosmarij, 
Nina, Saskia en Merel, al die etentjes, baldadige avonden in de stad en “champions league” 
avonden, o my gottic.. Lieve Ruben, dank voor je vriendschap en steun. Ank, lief dat je zo trots 
bent. Sofie, lieve vriendin. Bouwien, dank voor het luisteren.. Nike, lieve collega die vriendin 
werd.
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Lieve buikjes, ik zal jullie anoniem houden, maar dank voor het poseren, de fotosessie op de 
Herengracht, jullie prachtige navels en onuitwisbare indrukken.

Lieve Merel, ontzettend veel dank het ontwerpen van mijn proefschrift. Zelfs tussen al je grote 
klussen in Londen door, nog even aan de buikjes, je bent een grote steun, en met geweldig 
resultaat! 

Lieve Martijn en Anne, grote broer en zus, dank voor jullie steun en liefde. Ik hou van jullie.

Lieve Roos, lieve tweelingzus, zelfs eeneiige tweelingen zijn geen exacte kopieën van elkaar. 
Maar ik ben erg blij dat ik met jou alles kan delen, dat ik zoveel op je lijk, en jij mijn zusje bent. 
Wij blijven verbonden en altijd samen. Hoe we ook verschillen in onze carrière, toch vonden 
veel overeenkomsten in overwinningen en ploeteren voor voorstellingen en promoveren... Ik 
bewonder je doorzettingsvermogen, en hoe lief je bent. Ik hou van jou!

Lieve Rudi, ik ben trots dat ik kan zeggen dat ik twee vaders heb. We hebben veel meegemaakt 
samen en ik ben blij dat we een hecht gezin blijven, lekkere wijntjes drinken, wandelingen 
maken en veel met elkaar praten. Dank voor je inspiratie en motivatie, als wetenschapper maar 
ook als vader. 

Lieve Paul, als dochter van een teratoloog ben ik opgelucht dat ik een artikel over de ontwikkeling 
van de foetale darm mag verdedigen. Ter compensatie heb ik ook wat epidemiologisch 
onderzoek gedaan: ik pas in mijn pyjama, mijn pyjama past in mijn koffer, dus ik pas in mijn 
koffer. Dank voor wie je bent, dat ik zo verschrikkelijk op je lijk, voor je liefdevolle kritiek en 
warmte voor zowel mijn carrière als voor mij. Jij hebt Rudi op onze 18e verjaardag bedankt, 
en nu op mijn 30ste wil ik jullie graag bedanken; alle vier mijn ouders: Reineke, Paul, Rudi en 
Gemma. Ik hou van jullie. 

Lieve mama, dank voor het zelfvertrouwen dat je mij gegeven hebt, en alle liefde die een 
dochter ook als doktor kan voelen. We hebben gelukkig nog samen kunnen vieren dat mijn 
proefschrift af was. Verder is alles al gezegd. Ik hou van jou.

Mart, mijn liefde. Dit proefschrift was niet compleet geweest zonder jou. Ik hou van jou. 
“ The greatest thing you’ll ever learn, Is just to love, And be loved, In return.”


