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Summary 

Primary immune thrombocytopenia (ITP) is an acquired autoimmune bleeding 

disorder, which is characterized by an isolated thrombocytopenia, in the absence 

of an obvious underlying cause or illness. It usually presents itself as a sudden 

increase in bleeding tendency, often consisting of petechiae, (spontaneous) 

hematomas, gingival bleeding and epistaxis. Although rare, serious bleeding, 

such as intracranial hemorrhage, does occur. The disease can either resolve or 

become chronic and affects both children and adults. To complicate matters, the 

underlying pathology is heterogeneous, largely unknown, and there are signs 

that it differs between pediatric and adult onset.  Today’s first-line treatment 

options consist of intravenous gammaglobulins (IVIg) or corticosteroids. The 

golden standard, which is curative in approximately two-third of the cases, 

remains splenectomy.  

This thesis is part of the TIKI study (Treatment with or without IVIg in Kids 

with acute ITP) which was initiated to investigate whether early treatment with 

IVIg in newly diagnosed pediatric ITP patients will prevent their progression to 

chronic ITP. In addition, the secondary goals of the TIKI study were to gain a 

deeper understanding of the underlying mechanisms responsible for the 

development and course of disease. Moreover, we were interested in the 

mechanism of action of IVIg. These were also the main aims of this thesis.  

Pathophysiology of newly diagnosed pediatric ITP 

Part of this thesis focuses on pathophysiological mechanisms underlying 

pediatric ITP, thereby concentrating on the role of regulatory T cells (Treg) and 

FcγR polymorphisms.  

Treg are the key player in maintaining peripheral tolerance and as such are a 

popular subject of research in the field of autoimmune diseases. Although Treg 

number and impaired function has been implied to be an underlying factor in 

adult ITP, we found normal Treg numbers and function in the TIKI patients as 

described in Chapter 2.  However, we found both the T effector and Treg cells to 

be overly active during disease onset, an effect that dissipated upon recovery.  

Thus, Treg function during active disease was enhanced and capable to suppress 

activated T effector cells. Due to the small sample size we were not capable to 

draw conclusions whether T cell activity was altered in patients progressing to 

chronic ITP. 
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One well-known cause that can result in ITP is the presence of platelet specific 

autoantibodies. They opsonize platelets, thereby targeting them for accelerated 

destruction by Fc-gamma receptor (FcγR) bearing phagocytes. A selection of 

FcγR bearing cells function as antigen presenting cells (APC) and as such might 

be involved in determining onset and course of disease. Moreover, the majority 

of FcγR are subject to single nucleotide polymorphisms and copy number 

variations, which modify their affinity to IgG and their expression level. In 

Chapter 3, the FcγR profiles of newly diagnosed pediatric ITP patients were 

investigated and compared to healthy controls. FCGR2C*C-ORF, encoding for 

functional FcγRIIc, an activating FcγR which is otherwise present as a 

pseudogene in most people, was identified as a risk factor for developing 

pediatric ITP. In addition, since IVIg is a popular first treatment of choice and 

consists of pooled IgG which might interact with FcγR directly, FcγR profiles 

were analyzed in relation to response to IVIg in the first week of disease. 

Patients carrying the homozygous FCGR2B*T232 genotype, a variant associated 

with impaired FcγRIIb function, responded less to IVIg. In line with this finding, 

patients carrying the homozygous FCGR2B*I23 genotype, ensuring normal 

FcγRIIb function, in combination with a promoter augmenting FcγRIIb 

expression, were more likely to recover quickly, even without IVIg. In summary, 

FcγR polymorphisms are associated with ITP susceptibility, recovery and 

response to IVIg. 

Chronic Pediatric ITP 

Investigating chronic ITP in a cross-sectional study is a real challenge, as the 

study consists of a heterogeneous group of patients, displaying a broad range of 

disease severity. Moreover, patients are subjected to different treatment 

regimens. Treatment depends on bleeding tendency and health related quality 

of life (HRQoL). In Chapter 4, we explored whether quality of life, treatment 

history and several laboratory parameters (including FcγR polymorphisms) 

were related to mild or severe bleeding tendency. In a cohort of forty patients, 

out of which one-third suffered from severe ITP, no laboratory parameters were 

identified that predicted bleeding tendency. No differences were found in 

HRQoL in comparison to healthy controls, as scored by patients themselves. 

Moreover, scores were not related to bleeding tendency. Conversely, parents of 

children with chronic ITP estimated the HRQoL of their children lower than the 

parents of the healthy controls, especially when their children expressed a high 

bleeding tendency.  
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Platelet function  

Historically, severity of ITP was determined by the degree of thrombocytopenia 

and patients were treated accordingly. However, platelet count does not always 

correlate with bleeding tendency. Cases with either low platelet counts without 

bleeding, or relatively high platelet counts with severe bleeding do occur. This 

lead to the hypothesis that platelet function might also be affected in ITP. Since 

standard platelet function tests require rather large number of platelets and are 

therefore not applicable to individuals with low platelet counts, we developed 

two new functional assays (Chapter 5). These tests assess platelet aggregation 

and platelet reactivity in response to stimuli, comparing healthy-control patients 

with, in this case, a cohort of chronic pediatric ITP patients. In comparison to 

healthy controls, patients with a severe bleeding tendency displayed decreased 

platelet aggregation. In contrast, patients with a mild bleeding tendency 

displayed normal platelet aggregation. In addition, platelet degranulation in 

severe ITP patients was low and required stronger stimuli to obtain a similar 

level of platelet activation compared to patients with a mild bleeding tendency. 

Thus, besides platelet number, platelet function can be altered in chronic 

pediatric ITP, thereby affecting bleeding tendency. These tests may prove useful 

in the future to discriminate those chronic ITP patients requiring constant 

monitoring and treatment from those who do not. 

 

In conclusion, the research presented in this thesis was aimed at gaining a 

deeper insight in the pathophysiological mechanism underlying pediatric ITP as 

well as the influence of the immunomodulating drug IVIg on ITP. In addition, 

platelet function in ITP was explored, to which end two complementary new 

diagnostic tests were developed. These findings provide important steps for 

future diagnostics and new insights into why and how ITP in children develops 

and should be treated in the individual patient.   
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Samenvatting 

Primaire immuun trombopenie (ITP) is een auto-immuunziekte die wordt 

gekenmerkt door een geïsoleerde trombopenie. Het is een diagnose per 

exclusionem, dat wil zeggen dat er geen andere aanwijsbare reden of 

onderliggende ziekte is die de ITP veroorzaakt. De ziekte openbaart zich meestal 

door een plotselinge toename van bloedingen, zoals (spontane) bloedneuzen, 

hematomen, puntbloedingen of slijmvlieslaesies. In zeldzame gevallen kan het 

zelfs leiden tot levensbedreigende interne of intracraniële bloedingen. ITP kan 

een wisselend beloop hebben, variërend van volledig herstel binnen 3 of 12 

maanden (respectievelijk nieuw gediagnosticeerd en persisterend) tot 

chronische ziekte (>12maanden), en kan zich zowel bij kinderen als volwassenen 

openbaren. De exacte pathofysiologie achter ITP is onbekend, heterogeen en lijkt 

ook nog te verschillen tussen kinderen en volwassenen. Zo presenteert ITP op 

kinderleeftijd zich vaak een paar weken na een virale infectie en is het beloop 

over het algemeen milder. Waar rond de 70% van de kinderen spontaan herstelt 

binnen een jaar is dit bij presentatie op volwassen leeftijd slechts 20%. In 

Nederland worden patiënten behandeld op grond van bloedingsneiging. De 

middelen van eerste keus zijn niet curatief maar hebben als doel het 

plaatjesaantal te doen stijgen, waardoor de bloedingsneiging afneemt. Bij een 

milde bloedingsneiging is behandelen dan ook niet nodig en wordt het spontane 

beloop afgewacht. Bij matige tot ernstige bloedingsneiging wordt primair 

behandeld met intraveneuze gammaglobulines (IVIg), wat bestaat uit een mix 

van humane antilichamen afkomstig uit >1000 donoren, of immunosuppressiva 

in de vorm van corticosteroïden. De enige curatieve behandeloptie is 

splenectomie. Dit wordt alleen toegepast bij refractaire chronische patiënten met 

een ernstige bloedingsneiging en bij voorkeur uitgesteld tot de volwassen 

leeftijd. Het geeft ±70% kans op volledig herstel. 

 

Dit proefschrift maakt deel uit van de TIKI studie (Treatment with or without 

IVIg in Kids with acute ITP). Deze studie is primair opgezet om te onderzoeken 

of directe behandeling met een eenmalige gift IVIg bij nieuw gediagnosticeerde 

pediatrische ITP patiënten voorkomt dat de ziekte chronisch wordt. Dit 

onderzoek zal naar verwachting in 2015 worden afgerond. Daarnaast heeft de 

TIKI studie als secundaire doelen om een beter inzicht te krijgen in zowel de 

pathofysiologie van ITP, als de werking van IVIg en het effect van IVIg op dit 

ziektebeeld.  



SAMENVATTING 

175 

7 7 

Pathofysiologie van nieuw gediagnosticeerde pediatrische ITP 

Een deel van dit proefschrift richt zich op de pathofysiologie van pediatrische 

ITP, in het bijzonder op de rol van regulatoire T cellen (Treg) en Fc gamma 

receptor (FcγR) polymorfismen.  

Treg spelen een belangrijke rol in het in het optimaliseren van de balans tussen 

enerzijds het elimineren van schadelijke factoren, zoals pathogenen en 

tumorcellen, door het immuunsysteem en anderzijds tolerantie tegen onder 

andere lichaamseigen antigenen. Wanneer deze tolerantie onvoldoende 

gereguleerd wordt kan dit leiden tot auto-immuunziekten zoals ITP, waarbij het 

afweersysteem lichaamseigen cellen aanvalt, in dit geval de trombocyten 

(bloedplaatjes). Eerdere studies impliceren een verstoorde werking van Treg in 

volwassen chronische ITP, waarbij zowel lagere aantallen als een verminderde 

functie van Treg werden opgemerkt. In hoofdstuk 2 laten we echter zien dat 

Treg aantallen en functie normaal zijn in nieuw gediagnosticeerde pediatrische 

ITP. Wel was er sprake van een verhoogde Treg en T cel activiteit gedurende 

actieve ziekte. Dit was niet het geval in gezonde controles en in de herstelfase 

van pediatrische ITP. Door deze verhoogde activiteit zijn de Treg in staat de T 

cellen alsnog adequaat te onderdrukken. 

 

Een welbekende oorzaak voor het ontstaan van ITP is de aanwezigheid van 

autoantilichamen gericht tegen lichaamseigen trombocyten. Deze 

autoantilichamen opsonizeren de trombocyten door aan ze te binden, waarna ze 

uit de weg worden geruimd door fagocyten, die via hun FcγR binden aan deze 

autoantilichamen. Een aantal cellen met FcγR functioneren ook als antigeen 

presenterende cellen (APCs). Zij internaliseren het antigeen (in dit geval de 

trombocyt) met behulp van hun FcγR en kunnen deze vervolgens presenteren 

aan onder andere de T cellen, om zo een specifieke immuunreactie tegen het 

betreffende antigeen op te wekken. APCs kunnen op deze manier een cruciale 

rol spelen in het ontstaan en beloop van de ziekte. Er zijn verschillende soorten 

FcγR (FcγRI, FcγRIIa/b/c en FcγRIIIa/b), met elk zijn eigen karakteristieke 

bindingsspecialiteiten, functie en cellen waarop ze zich bevinden. Daarnaast zijn 

er binnen deze FcγR soorten verschillende single nucleotide polymorfismen 

(SNP) en copy nummer variaties (CNV) bekend, die per individu verschillen. 

Een SNP is een variatie van een base paar in het DNA, die bij aflezen van het 

DNA tot functionele verschillen kan leiden. De SNPs in het DNA van de FcγR 

leiden tot een verschil in bindingsaffiniteit en specificiteit voor antilichamen. 

Een CNV is een herhaling van een stuk DNA, waarbij een hogere CNV leidt tot 



CHAPTER 7 

176 

een hogere expressie van het eiwit, in dit geval de expressie van FcγR op de 

betreffende cel. Sommige van deze SNPs en CNVs worden geassocieerd met 

auto-immuunziekten. In hoofdstuk 3 zijn de FcγR profielen van de TIKI 

patiënten (n=138) bepaald en vergeleken met die van gezonde controles. De 

genetische variant FCGR2C*C-ORF bleek een risicofactor voor het ontwikkelen 

van pediatrische ITP. Deze variant codeert voor een extra functionele FcγR, 

namelijk FcγRIIc, waar deze in de meeste individuen alleen als pseudogen 

aanwezig is (en dus niet resulteert in een functionele FcγR). Daarnaast werd 

gekeken of er een samenhang was tussen FcγR profielen van TIKI patiënten en 

of ze al dan niet reageerden op een behandeling met IVIg. Aangezien IVIg 

bestaat uit een mix van humane antilichamen, welke direct kunnen binden aan 

FcγR, is het snelle effect van IVIg op het trombocytenaantal mogelijk afhankelijk 

van het FcγR profiel. Patiënten met het homozygote FCGR2B*T232 genotype, 

een variant die leidt tot verminderde inhibitoire FcγRIIb functie, hadden een 

slechte respons op IVIg. Patiënten met zowel het homozygote FCGR2B*I23 

genotype, de gebruikelijke variant met normale inhibitoire FcγRIIb functie, als 

een promotor variant die expressie van FcγRIIb verhoogt, reageerden wel goed 

op IVIg. Ook zonder medicamenteus ingrijpen herstelden patiënten met dit 

genotype sneller.  

Chronische pediatrische ITP 

Hoofstuk 4 beschrijft een cross-sectionele studie waarin een cohort chronische 

pediatrische ITP patiënten (n=40) is onderzocht. Hierbij werd gekeken naar de 

samenhang tussen verschillende laboratorium parameters en kwaliteit van leven 

in relatie tot bloedingsneiging (mild of ernstig). Geen van de onderzochte 

laboratoriumparameters, inclusief FcγR profielen, werden geassocieerd met 

bloedingsneiging. De kwaliteit van leven werd door ITP patiënten en gezonde 

leeftijdsgenoten even hoog gescoord. Ouders van ITP patiënten schatten de 

veronderstelde kwaliteit van leven van hun kinderen lager in dan de ouders van 

gezonde leeftijdsgenoten, met name de ouders van kinderen met een ernstige 

bloedingsneiging.  

Thrombocytenfunctie 

Oorspronkelijk werd de ernst van ITP afgelezen aan het trombocytenaantal en 

werden patiënten overeenkomstig behandeld. Het trombocytenaantal correleert 

echter niet altijd met de bloedingsneiging. Sommige patiënten hebben een diepe 
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trombocytopenie en bloeden niet of nauwelijks, waar anderen een matige 

trombocytopenie hebben en een ernstige bloedingsneiging. Dit leidde tot de 

hypothese dat het functioneren van de trombocyten mogelijk ook is aangedaan 

in ITP. Omdat standaardtesten om trombocytenfunctie te bepalen aspecifiek zijn 

of niet betrouwbaar zijn in patiënten met een trombocytenaantal <50*109/L, 

hebben we twee nieuwe testen ontwikkeld (hoofdstuk 5). In deze testen worden 

de aggregatie en reactiviteit van trombocyten in reactie op een stimulus 

gemeten. Vervolgens is de trombocytenfunctie met behulp van deze testen 

bepaald in een cohort chronische pediatrische ITP patiënten met milde of 

ernstige bloedingsneiging en vergeleken met gezonde controles.  

De patiënten met een ernstige bloedingsneiging hadden een verminderde 

trombocytenaggregatie in vergelijking met gezonde controles en patiënten met 

een milde bloedingsneiging. Daarnaast hadden patiënten met een ernstige 

bloedingsneiging een verlaagde trombocytendegranulatie in reactie op een 

stimulus, en hadden ze een hogere grenswaarde om eenzelfde mate van 

trombocytenactiviteit te bereiken als patiënten met een milde bloedingsneiging. 

Dit laat zien dat naast trombocytenaantal ook trombocytenfunctie aangedaan 

kan zijn in ITP en daarbij de ernst van de ziekte kan beïnvloeden. Wellicht is het 

mogelijk om met behulp van deze testen in de toekomst te voorspellen welke 

ITP patiënten behandeling behoeven en welke niet. 

 

Samenvattend, het onderzoek beschreven in dit proefschrift had als doel een 

beter inzicht in de pathofysiologie van ITP te verkrijgen alsmede in de werking 

en daarmee het effect van IVIg op dit ziektebeeld. Daarnaast is het functioneren 

van trombocyten in ITP onderzocht, waarvoor twee nieuwe diagnostische tests 

zijn ontworpen. De bevindingen die in dit proefschrift worden gepresenteerd 

vormen een belangrijke stap in het begrijpen van ITP en zullen daarmee in de 

toekomst hopelijk bijdragen tot individuele therapie en het voorkomen van 

chronische ITP  
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1. PhD training   

 Year ECTS/hrs 
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 Advanced Immunology  2010 2.9 ECTS 

 Practical Biostatistics  2010 1.1 ECTS 

 Stralingshygiëne niveau 1B  2011 80 hrs 

 BROK 2012 0.9 ECTS 

 Scientific writing 2013 42 hrs 

Seminars, workshops and masterclasses   

 Department seminars  2009-2013   4.5 ECTS 

 Journal club 2009-2013   3 ECTS 

 Landsteiner lectures and guest speaker seminars 2009-2013  2 ECTS 

 Sanquin Science day. Poster 2010 0.75 ECTS 

 7th ENII Summer School, Sardinia. Poster 2012 1.75 ECTS 

(Inter)national conferences   

 ESH International Conference ITP, Portugal 2010 36 hrs 

 XIth European Symposium on Platelet and 

Granulocyte Immunobiology, France. Poster 

2010 36 hrs 

 XIIth European Symposium on Platelet and 

Granulocyte Immunobiology, Poland. Poster 

2012 36 hrs 

 3th International Conference on Regulatory T 

cells and TH Subsets and Clinical application in 

human Disease, China. Poster 

2012 40 hrs 

 ISBT 2013, 23th regional congress of the 

International Society of Blood Transfusion, 
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2013 2 ECTS 
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Dankwoord 

Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge- Carl Sagan 

 

Een promotietraject is een wonderlijke baan, waarvan maar weinig mensen 

beseffen wat voor impact dit traject zal hebben wanneer je er “ja” tegen zegt. 

Zelf was ik vrij naïef toen ik aan mijn PhD begon. Ik had een onderzoeksstage 

gedaan tijdens mijn studie geneeskunde en dat was goed bevallen. Ik was 

nieuwsgierig, had een hypothese, werkte in een leuk team, leerde een paar 

experimenten, voerde ze uit en de resultaten werden opgeschreven. Tijdens mijn 

PhD kwam ik erachter dat die stage uitzonderlijk was geweest. De meeste 

experimenten mislukken. Punt. Je kunt een jaar bezig zijn met het optimaliseren 

van een proef en het dan toch uiteindelijk op moeten geven omdat een cruciale 

cellijn het vertikt om te groeien (ja, ik ben nog steeds een beetje boos op die 

cellijn). Translationeel onderzoek is fantastisch, maar  hoe groter het project, hoe 

complexer de samenwerkingsverbanden en hoe moeilijker het is om de agenda’s 

en experimenten op één lijn te krijgen. Kortom, het is niet alleen een tijd van 

onderzoek en verdieping, maar ook een logistieke, communicatieve en 

persoonlijke uitdaging met de promovendus onderaan de researchpiramide, en 

tegelijkertijd aan het roer van zijn eigen PhD. En misschien wel de grootste 

uitdaging temidden van dit alles: vertrouwen hebben in jezelf en geloven in het 

project, flexibel zijn om van gebaande of geplande paden af te wijken, en 

bovenal: niet opgeven. Tegelijkertijd is vier jaar onderzoekstijd een groot 

cadeau. Hoe vaak krijg je in je carrière immers nog de kans om dagen in 

literatuur te snuffelen, te puzzelen, iets te proberen en daarna toch een andere 

weg te kiezen, bijna spelenderwijs gebruik te maken van de nieuwste en hipste 

labapparatuur, en te sparren met slimme, inspirerende en gedreven mensen in 

het veld? 

 

Al met al is het cliché “diepe dalen, hoge pieken” denk ik wel van toepassing op 

een PhD-traject. Om hierdoorheen te laveren zijn de steun, inzet, kennis en 

levenslessen van een heleboel betrokken mensen onontbeerlijk. 

 

Dr A. van Royen, lieve Annet, door jou ben ik het onderzoek ingerold. Jij gaf als 

kinderarts-immunoloog de eerste klinische les van mijn studie geneeskunde. 

Voor die tijd wist ik niet eens dat die combinatie bestond, maar vanaf dat 

moment was ik om. Immunologie vond ik altijd al leuk en kindergeneeskunde 
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leek me geweldig, dus de combinatie moest wel het summum zijn. Gedurende 

mijn studie geneeskunde en promotietraject hebben we regelmatig gepraat over 

het vak, onderzoek, en bovenal hoe als mens en dokter te willen zijn. Heel fijne 

en waardevolle gesprekken waarvan ik hoop dat er nog vele volgen.  

 

Het werd een PhD-traject bij Sanquin waar ik terecht kwam in het lab van prof. 

E. van der Schoot. Beste Ellen, ik had me geen betere promotor kunnen wensen! 

Ik ben je heel dankbaar voor de vrijheid die je me hebt geboden om me als 

onderzoeker te kunnen ontwikkelen, en ik heb met heel veel plezier deel 

uitgemaakt van jouw onderzoeksgroep. Ik sta nog altijd versteld van jouw snelle 

inzichten bij onze werkbesprekingen. Ook als we elkaar een hele tijd niet 

hadden gezien was een inleiding niet nodig en kwamen we meteen to the point. 

Samenwerkingen werden opgezet waar ik bij stond met een paar belletjes of 

mails naar deze of gene, en qua experimenten is bij jou de sky the limit. 

Daarnaast was je altijd bereikbaar….letterlijk altijd. Als ik iets vroeg via email of 

whatsapp kwam er binnen maximaal 5 minuten een antwoord. 24 Uur per dag, 

verstuurd vanuit huis, een congres, de kapper, of vanaf een vakantieadres in 

Spanje of zelfs China. Tussendoor vonden we ook altijd even tijd om bij te 

kletsen en elkaar een boek aan te raden of reisplannen te bespreken.  

 

Dr. G. Vidarsson, beste Gestur, jij kreeg de dubieuze taak om een arts wegwijs te 

maken in de wereld van FACSEN, celkweken en analyses. In het begin spraken 

we lekker langs elkaar heen, jij dacht op een totaal ander niveau na dan ik. Maar 

je bleef altijd geduldig en hebt me overal doorheen geloodst. Inmiddels snap ik 

ten minste de helft van alle theorieën en werkingsmechanismes die jij uit je 

mouw schudt, wie weet waar we over een paar jaar staan! 

 

Dr M. de Haas, beste Masja, samen met Marrie en Katja heb jij de TIKI studie 

opgezet en mij de afgelopen 4 jaar begeleid. Werkbesprekingen met jou waren 

altijd snel, leuk en gefocust. Jij bent een soort tornado in je denken en doen en 

daar voeg je dan een grote dosis humor en vrolijkheid aan toe. Op die manier 

wist je altijd een hoeveelheid energie en ideeën over te brengen die me zo weer 

een maand zoet hielden. 

 

Dr. M. Bruin en dr. K. Heitink, beste Marrie en Katja, zonder jullie was deze 

promotie er nooit gekomen, als clinici, grondleggers van de TIKI studie en de 

drijvende kracht achter de patiënteninclusie hebben jullie dit project mogelijk 
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gemaakt. Dankzij jullie inzet werd er altijd kritisch naar de stukken gekeken van 

zowel klinisch als immunologisch oogpunt met een mooi eindresultaat tot 

gevolg.  

 

Prof. B. Prakken, beste Berent,  na een jaar op Sanquin gewerkt te hebben, mocht 

ik als gast in jouw onderzoeksgroep in het WKZ werken om me te verdiepen in 

Tregs. Ik ben je ontzettend dankbaar voor de kans die jij en Ellen me hebben 

geboden en heb met veel plezier deel uitgemaakt van het “Prakken-lab”. Jij hielp 

me herinneren dat onderzoek doen een cadeautje is op momenten dat ik in de 

stress raakte en niks me snel genoeg ging. Ook heb ik van jou geleerd (en 

afgekeken voor eigen gebruik in de kliniek) dat als je weinig tijd hebt, je aan 5 

minuten eigenlijk altijd genoeg hebt om alles te bespreken, zolang je maar 

uitstraalt dat je alle tijd hebt. Waarbij klassieke muziek op de achtergrond en 

chocolaatjes voor bonuspunten zorgen.  

 

Dr. F. van Wijk, beste Femke, wat Gestur was op Sanquin, was jij op het WKZ. 

Altijd bereikbaar en altijd tijd om te sparren, naar data te kijken en plannen te 

maken om experimenten te optimaliseren. Daarnaast kletsten we over van alles 

en nog wat, waardoor onze besprekingen nogal eens uitliepen maar altijd 

gezellig waren.  

 

En natuurlijk alle collega’s. Peter en Lonneke, we begonnen het eerste jaar 

samen op Sanquin in een raar achteraf kamertje, elk aan een struggle in een 

ander onderzoeksgebied, en konden altijd even samen klagen of de eerste kleine 

successen delen. Lonneke, de knuffel-platelet staat nog steeds op m’n bureau! 

 

Lieve Helga, Lussy en Rick, altijd in voor Italiaans eten, kletsen en mega-lange 

experimenten. Jullie waren voor mij lange tijd de harde kern op Sanquin, hoewel 

nu toch afgelopen jaar allemaal uitgevlogen. Ik hoop dat we snel weer een keer 

een Italiaans restaurant kunnen testen, misschien Rome of Reykjavik eens 

proberen? 

 

En natuurlijk Leendert en Elly en het hele team van de trombocytenserologie, en 

Ingrid en het hele team van IH3. Bedankt voor alle ondersteuning, de 

gezelligheid en de massa’s testen die jullie voor mij gedaan hebben!  
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Dan mijn lieve gezellige collega’s uit Utrecht. Ewoud, jij maakte dat ik me 

meteen welkom voelde op het lab en altijd een soort van instant vrolijk werd 

door je aanstekelijke tomeloze energie en enthousiasme voor ongeveer alles 

(maar toch vooral de confocal). Ik ben ontzettend blij dat je die geweldige plek 

in Sydney hebt gekregen, maar ik mis je ook wel een beetje!  

 

Mijn leuke kamergenootjes; Eveline, rennend in en uit de kliniek, altijd een lach 

en heel veel kletsen voor of na het werk. Caroline, ik geloof niet dat er een 

grotere chaoot en multitasker rondloopt, als ik naar jouw bureau keek dan leek 

dat van mij nog zo erg nog niet. Sanne, altijd serieus, gefocust, lief en vrolijk. 

Sylvia, heel veel humor en als enige een aparte voorliefde voor zebravisjes. 

Arjan, als man moet je het zwaar hebben gehad in die vrouwenkamer, al dat 

geklets, en erger: al die vragen over computerprogramma’s! En natuurlijk 

Kerstin, collega, vriendin en paranimf, het lieve meisje met een Duits accent dat 

soms zo onverwacht scherp uit de hoek kan komen. Altijd als ik naar het lab 

kwam op gekke tijden was jij daar ook, want er was altijd wel een proef, een 

klusje of een muis waar iets mee moest. De beste herinneringen heb ik aan 

samen werken in de weekenden, als een soort partners in crime, en dan daarna 

ons zelf trakteren op taart…chocolaatjes…macarons.  

 

En natuurlijk wil ik ook alle andere collega’s op de verschillende laboratoria 

bedanken voor de samenwerkingen en de mooie en gezellige tijd. Esther en 

Laila van het UMC, Sietse en Iris van BCR, Johan van de cryobiologie, Onno, 

Marion, Remco, Zabrina en Franka van IHE, Yvonne, Ellen, Annick, Lieke, 

Sytze, Theo, Thijs, Gerdien, Willemijn, Rianne, Lieneke, Lotte, Arjan, Simone, 

Mark, Wilco, Robert, Marloes, Maja, Bas en Joost van het CMCI/LTI: dank jullie 

wel!  

 

Bob, Martijn en Ester, all the way back van University College. Bob, jij kent de 

onderzoekswereld als geen ander en de paar keer per jaar dat je even in NL 

neerstrijkt kan je me altijd laten relativeren en lachen. Martijn, mijn reddende 

statistiek-engel en een hele goede vriend. Onze avonden met Disney films en 

uitgebreid lekker eten zijn onbetaalbaar en de beste remedie tegen ongeveer 

alles. Ester, wat fijn dat wij ondanks de afstand en onze drukke levens nog 

steeds vriendinnen zijn, altijd plezier kunnen hebben en elkaar hebben kunnen 

steunen in de spannende tijd rondom opleidingsplaatsen. (Binnenkort koop ik 

een auto, dan is Capelle naast de deur) 
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Marja en Krijn, na een half jaar onderzoek begon het stil achter een bureau of 

bench zitten te kriebelen, ik wilde meer naar buiten en bewegen. Op marktplaats 

(ja echt) kwam ik jullie advertentie tegen waarin iemand gezocht werd om jullie 

paard te rijden. Het bleek een gouden greep, inmiddels rijd ik al vijf jaar op 

Tessa, jullie mooie Friese merrie. Elke keer dat ik bij jullie het pad op fiets is het 

alsof ik even op vakantie ben, lekker buiten, overal dieren, even bijkletsen over 

ieders wel en wee, en vooral: lekker rijden. Tess is een paard met karakter, als ik 

niet oplet neemt ze een loopje met me en daarmee dwingt ze me om vol 

aandacht en ontspannen te rijden. Het gekke is, als je echt ontspant poppen de 

goede ideeën ineens op, menig plan heb ik dan ook op haar rug bedacht. Ik ga 

haar en jullie ontzettend missen als ik binnenkort naar het westen verhuis. 

Bedankt voor de mooie tijd! 

 

Lieve Jolien, al bijna 20 jaar vriendinnen! We hebben veel gemeen, maar zijn 

toch ook heel anders, misschien zit daarin onze kracht. We hebben dezelfde 

hordes genomen en lopen vaak tegen dezelfde afwegingen en keuzes aan, waar 

we elkaar op de een of andere manier altijd vlot weten te trekken. Ik ken 

niemand die zich zo goed kan inleven en zo geïnteresseerd is in de ander, en 

daarbij een heel originele eigen denkwijze erop na houdt. Of het nu om 

werkgerelateerde keuzes, sociale interacties, relaties, ouders, politiek in de 

wetenschap of problemen op het werk gaat, jouw reactie is meestal: “goh, 

grappig, interessant, zou het zo kunnen zijn dat…” en dan volgt een creatieve 

verklaring. Met welke reden we elkaar ook bellen, het resulteert altijd in 

urenlange gesprekken, een positieve draai en een lach. Ik ben blij dat we 

vriendinnen zijn! Op naar de volgende 20 jaar met nieuwe hordes en fases, en 

uiteindelijk, over een jaar of 50, het bejaardentehuis met de door ons 

georganiseerde rollatorrace. 

 

Lieve Stijntje, waar Jolien m’n ene wederhelft is ben jij de andere (en dan hebben 

we het nog niet eens over de man in mijn leven, die komt zo aan bod). Ook wij 

zijn al bijna 20 jaar vriendinnen en huppelden samen naar volwassenheid, met 

een strubbeling hier en daar waar we elkaar dan overheen trokken. Na een paar 

woonplaats- en studieomzwervingen kwamen we een paar jaar terug allebei in 

het UMC/WKZ terecht als arts-onderzoeker. Dit was een mooi moment om een 

wekelijkse lunch in het leven te roepen. Niet zomaar een lunch, neen, er moest 

een agenda worden meegebracht met onze doelstellingen voor de komende 
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week, als een soort stok achter de deur en om de focus te behouden, in plaats 

van aan alles te werken wat op ons pad kwam. Buiten de gezelligheid werkte dit 

ook nog: we hebben beiden binnen een jaar tijd ons proefschrift afgerond. Ik ben 

heel blij dat je als paranimf en vriendin naast me staat! 

 

Lief zusje, lieve Eline, toen we klein waren pikten we elkaars stickervellen, maar 

later werd het twee handen op een buik en hebben we als studentes zelfs een tijd 

een huis gedeeld en ontzettend veel lol gehad. Waar ik het aanvankelijk nog wel 

een spannende onderneming vond om een huis te delen, vond ik het daarna 

maar niks dat je naar Amsterdam verkaste. Aan een half woord hebben we 

genoeg om te weten hoe het met de ander gaat, we kunnen elkaars telefoon 

opnemen zonder dat de beller het doorheeft, onze frustraties afreageren en er is 

altijd reden om te lachen. Ik kan me geen leuker zusje wensen. 

 

Lieve pap en mam, zonder jullie was ik nooit geweest waar ik nu ben. Jullie 

hebben me zo veel kansen gegeven en altijd aangemoedigd om het beste uit 

mezelf te halen en te doen wat ik leuk vond. Sommige dingen zijn uiteindelijk 

wat beter uit de verf gekomen dan andere: een tennisster ben ik nooit geworden, 

maar de altviool was een groot succes. Ik heb genoten van alle orkesten en 

ensembles waarmee ik mee heb kunnen spelen. Mam, je staat altijd voor me 

klaar, denkt mee, bent betrokken bij alles wat ik doe en geeft advies. En bovenal: 

je komt als een tijger op voor je dochters. Pap, jij bent een geweldige stabiele 

factor, ik word altijd rustig en vrolijk als ik met je praat, en ik heb nogsteeds de 

neiging om mijn papa te bellen zodra ik iets niet weet. Als kind heb ik genoten 

van onze fietstochten naar verre oorden (in mijn optiek althans, waarschijnlijk 

viel dat ver wel mee) met ergens een uitsmijter als lunch. Laten we er snel weer 

een maken for old times sake. 

 

Tot slot, lieve Johan, ik ontmoette jou precies op het juiste moment. Als ik met 

jou ben, is alles goed zoals het is. Jij geeft me het gevoel altijd achter me te staan, 

je geeft me de vrijheid om mijn weg te volgen, moedigt me aan, vangt me op, 

trapt op de rem waar nodig, en zorgt altijd voor een relativerende noot. 

Afgelopen jaar hebben we ons allebei gerealiseerd dat er meer is dan alleen 

werken en promoveren, en nu, met het afronden van dit proefschrift komt de 

tijd om iets met dat inzicht te doen. Het maakt me heel gelukkig dat ik me 

binnenkort jouw vrouw mag noemen. 


