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DANKWOORD
Er zijn heel wat mensen die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan dit proefschrift, 

of het mij hebben mogelijk gemaakt hieraan te werken.

Beste Theo, dank je dat je mij inmiddels bijna 5 jaar geleden hebt aangenomen en op het 

mazelenproject hebt gezet! De afgelopen jaren heb je een paar flinke stappen gemaakt in 

je carrière, met als een van de hoogtepunten natuurlijk je oratie. Alle verhuizingen, hectiek 

en veranderingen leverden af en toe wat frustratie en stress op, maar hebben mij ook een 

mooi kijkje in de keuken van de Nederlandse immunologie gegeven. De vrijheid die je gaf, 

gecombineerd met die experimenten die dan toch moesten, en je soms briljante ingevingen, 

hebben bij mij heel motiverend gewerkt. Ook buiten werktijden ben je een leuke baas, niet 

in de laatste plaats door je fanatische houding tijdens bowlen, karaoke, poker (eigenlijk elke 

‘sport’, die je op een of andere manier ook altijd bleek te winnen). En welke AIO kan nou 

zeggen dat ze gemerged met haar promotor Ozzy Osbourne blijkt te zijn?!

Lieve Sonja, ik vond het heel fijn om het laatste jaar met je samen te werken en elkaar beter 

te leren kennen. Bedankt dat je me hebt overgehaald (had ik een keus?) om verder dat 

mechanisme uit te zoeken en te gek dat je op het laatste moment nog mijn copromotor 

bent geworden! Jij en Theo zijn een geweldig team. Ik voel me bevoorrecht dat ik van 

jullie heb mogen leren. 

Commissie, dank jullie voor alle aandacht die jullie aan mijn proefschrift hebben gewijd.

Mijn lieve paranimfen Nina en Janneke: Nina, met je eigenheid en oprechte nieuwsgierigheid. 

Raak die eigenschappen niet kwijt bij je onderzoek! Heel veel succes de komende jaren, ik 

zal je baarden, koffietjes en feministische preken tijdens de lunch missen. Ik ben heel blij 

dat we elkaar hebben leren kennen. En jij en Floris hebben me meerdere keren gigantisch 

geholpen met woonruimte.

Janneke, ik denk dat we nu officieel in versie 3.0 van onze vriendschap zijn beland. Ik 

ben zo blij dat we elkaar weer hebben gevonden, dat ik jullie ceremoniemeester mocht 

zijn, met alle ‘lazy lunches’, en ben heel trots op je snelle carrière in de wetenschap. De 

komende tijd wordt best spannend voor jullie. Heel veel geluk!

Dirk, als ‘reserveparanimf’ wil ik jou ook gelijk noemen, je bent de liefste en chillste 

vriend. Zo knap hoe jij (en Robbert, jaja) voor velen een tweede thuis hebben gecreëerd 

met de brug - ook dit stukje is daar getypt. Ik verheug me nu al op alle toekomstige 

borrels, weekendjes en avondjes hangen!

Jasper, dank voor het fantastische ontwerp van dit boekje. Het is roze, glimmend, hangt 

aan een touwtje: I love it!!

Iedereen van de Host Defense groep, jullie waren fantastische collega’s, vrienden en gewoon 

een heel leuke groep, zowel in het lab als daarbuiten: Agata, Daniele, Sietske, Marein, Jeroen; 

Angelic, heel veel succes met je toekomstplannen; Tanja, ongelooflijk hoeveel experimenten 

jij in een dag krijgt en toch altijd ontspannen en behulpzaam blijft; Nienke, nog maar net 
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begonnen, maar volgens mij heb je al helemaal je (genitale) niche gevonden; Saeedah, ben 

nog steeds onder de induk van je Nederlands; Dear professor Ramin - you’re terrible (or 

terrorist?) to work with, but a great guy  and I’m happy to have met you! Joris, de beste 

roomie ever: Met je puppy-achtige enthousiasme vanaf ’s ochtends vroeg, alle verhalen 

over eten, feestjes, je oneindige voorraad pepernoten (die je altijd bleef aanbieden), wist je 

tijdens het laatste jaar mijn werkdruk vaak te relativeren! Linda (caveoLin), dank voor alle 

gezelligheid: ik vind het nog steeds hilarisch dat onze flauwe woordgrap op de voorkant van 

je boek is geëindigd: Let’s keep each other up the hight!

Esther, bedankt voor je hulp en doorzettingsvermogen bij de blots en macrofaag 

experimenten! Het is echt dankzij jou dat we in dat laatste jaar nog meerdere stukken 

hebben kunnen afmaken en de geijtjes kunnen jouw streng doch rechtvaardige 

doortastendheid goed gebruiken.  

Michiel, dank je voor het inwerken, je aanstekelijke enthousiasme voor het mazelvirus, 

het hakkuh op de woensdagmiddag en het ervoor zorgen dat de cocktails die we in de 

centrifuge maakten wel precies volgens buffy protocol gingen.

Carla, jouw positieve energie en wetenschappelijke talent zijn een aanwinst voor de 

groep! En altijd maak je tijd om iedereen te helpen: dank voor alle adviezen die je me hebt 

gegeven. Ik wens jou (en Wouter) heel veel geluk. 

Lieve Brigitte, ik weet niet of het zonder jou mooi boekje geworden was.

Diede, eigenlijk was je ideale student. Heel gaaf dat we een artikel konden maken van je 

scriptie: dat komt wel goed met jouw aio periode!

Andere collega’s door de jaren heen: Kamergenoten van groep rood bij het MCBI op 

de VU: Ingeborg, Anja en Thomas (ook voor de bijnaam Mazeliesje); de Tommies in het 

donkere F0-117 van het AMC; al die andere CEMMers en de hilarische labuitjes. 

Later bij EXIM: de collega’s op K0; iedereen van LVIP (Lauren, Tom en Viviane wil ik 

nog even noemen): Ook al heb ik met de meesten van jullie nooit hetzelfde lab gedeeld, 

en moesten we vanwege de omvang van de koffiekamer de LVIP en HD lunch gescheiden 

houden, ik heb me op jullie gezellige afdeling altijd heel welkom gevoeld. 

De experimenten van de eerste hoofdstukken zijn bij Virologie in Rotterdam uitgevoerd, 

dank jullie voor de samenwerking, gezelligheid en loempia’s: Rik, bedankt dat je me 

vanaf de eerste apenexperimenten en de mazelenmeeting hebt ‘geadopteerd’ in de 

mazelenwereld en voor je hulp door de jaren heen! Rory, dank voor je mazelen/in vivo 

expertise en veel succes verder met influenza.

From Belfast and Boston: Paul, thank you for the virus (that we used for several great 

manuscripts) and inviting me to the negative strand meeting. Stephen, thanks for your 

pictures and microscopy work. 

En dan zijn er nog die mensen buiten het lab, die het leven mooier maken door te bestaan, 

of zonder wie ik niet had bestaan. Jullie weten..

IPH studiegenoten en Vietnam-buddies: Hue-roomie Lia en reisgenoot Esther. 
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Iedereen bij CHOICE (safe sexual pleasure IS a human right): Zonder jullie ambitie, energie, 

‘liefde en alcohol’ had ik al dat werk in de avonduren en weekenden nooit volgehouden. 

Sille, Awa, Renske en Laura, we waren een powerteam! Fantastisch om te zien hoe de 

organisatie bleef – en blijft - groeien terwijl ik aan het pipetteren was. 

Lieve wuppies: Sanne(!)(en Kim), Rianne en Ayaan. Ik ben nog steeds trots op ‘onze’ 

eerste universityprideboot! 

Maylan, Jerry (Bon chance avec ton cherie et Peppie a Paris!), Joeri (ja, pipetteren klinkt 

als een klein piemeltje waarin geknepen wordt), Maja, mijn nieuwe weekend-partners-in-

crime-van-queer-amsterdam, Bart en Yuen. 

Mijn familie: Mariann (beste huisgenoot en kok), Catrien, Ninca, papa en mama. Dank 

jullie voor alles!! <3
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