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Dankwoord 
Het schrijven van een proefschrift begint en eindigt met het verzamelen van data: data 
van de onderzoekers die je zijn voorgegaan binnen het vakgebied waarin je je als 
kersverse promovendus begeeft en data die je in de loop van de jaren zelf genereert of 
elders gegenereerd worden. Het kan niet anders dan dat je in diezelfde jaren van data 
verzamelen ook een heleboel leuke, bijzondere en lieve mensen tegenkomt. Natuurlijk 
hebben al deze mensen op de één of andere manier geholpen bij het tot stand komen 
van het proefschrift dat je uiteindelijk hoopt te schrijven. Een bijdrage kan de vorm 
hebben van fysieke hulp bij het uitvoeren van experimenten of het faciliteren van de 
logistiek die het onderzoek mogelijk maakt, maar de belangrijkste bijdrage is misschien 
toch wel de inspiratie: de ideeën die je krijgt en de hypotheses die worden gegenereerd 
gewoon door naar iemand te kijken of met iemand te praten. Een promotietraject 
bestaat uit een zoektocht naar losse puzzelstukjes. Wanneer deze puzzelstukjes zijn 
gevonden, dienen zij bekeken te worden vanuit allerlei verschillende invalshoeken en 
daar waar mogelijk aan elkaar gelegd te worden opdat het grotere geheel zichtbaar 
wordt. Juist in dat proces is de hulp van anderen onontbeerlijk. 
 
Toen ik eind 2008 na mijn terugkomst uit Afrika binnenliep bij de man die mijn 
promotor zou worden, voelde ik mij meteen thuis. Ik wist niet wat voor onderzoek Tom 
precies deed, want daar was deze ontmoeting voor bedoeld, maar ik wist wel vlot dat ik 
graag met en voor hem wilde werken. De bonus betrof het veld waarin ik mij zou gaan 
begeven (mocht u de rest van dit boekje nog niet hebben gelezen dan raad ik u aan om 
dat alsnog te doen ;-).  
 
Tom, bedankt voor de open deur, de (werk)familie die je hebt gecreëerd, de 
aanmoediging, het overzicht dat jij altijd behield en de woorden waarmee jij mij wist te 
overtuigen dat iets echt “af” was (als onderzoek al ooit af kan zijn) en goed genoeg om 
in te sturen dan wel te publiceren. 
 
Alex, bedankt voor het zijn van mijn klankbord, het meedenken over alle aspecten van 
het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd, het meewerken en vooral 
dat je mij het gevoel gaf dat ik nooit alleen stond. 
  
Kees, jij wist vaak nog een nieuwe zijde van een eerder gevonden puzzelstukje te 
ontdekken en checkte de deugdelijkheid van met name alle op PCR technieken 
gebaseerde experimenten, waarvoor mijn dank. We hadden wat tegenslagen, maar dat 
weerhield ons er niet van om de draad weer goed op te pakken. 
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Daar waar het werk van een promovendus en het uitvoeren van een promotie traject 
eenzaam kan zijn, zorgen collega’s voor gezelschap, support en afleiding. “Tommies” 
(Achmed, Adam, Alex & Alex, Anne Jan, Arjan, Brendon, Daan, Danielle, Floor, Gavin, 
Hakima, Isabel, Jeroen, Katja, Lauren, Liesbeth, Lonneke, Marcel, Maryse, Miranda, 
Miriam, Mischa, Regina, Rianne, Sacha, Sanne, Tassili, Tijmen, Tim), geadopteerde 
“Tommies” (Akueni, Jan-Willem, de gehele F0), en alle andere (oud) CEMM collega’s; 
bedankt voor jullie steun, het mee pipetteren, het aanhoren van frustraties, de 
toekomstdromen, de vele soms filosofische gesprekken maar vooral ook de lol en de 
feestjes die we vierden. 
 
Joost en Marieke, zonder jullie was dit boekje bijna leeg geweest. Jullie vlugge vingers 
en jaren aan muizenervaring zijn van onschatbare waarde geweest voor mij, en nog 
zovelen voor en na mij. Mijn dank is groot! 
 
Sandrine, bedankt voor het eindeloos bekijken en scoren van de zoveelste 
muizencoupe.  
 
I would like to thank Sylvia Knapp and her research group in Austria for their hospitality. 
A special thanks goes out to Simona Saluzzo who above all the help she provided before 
and during the experiment made sure I was never alone in Vienna. 
 
Jochem bedankt voor de fijne samenwerking aangaande IL-33 en de muizen ILC2s en 
Hergen bedankt voor jouw inzichten en adviezen binnen een veld waar ik als 
onderzoeker van TLRs en “innate immunity” niet vaak mee in aanraking kwam. 
 
Graag sta ik nog even stil bij het Bangladesh avontuur dat ik samen met Liesbeth en 
Ivar, met de zegen van Tom en Menno, mocht beleven. Voordat een dergelijk 
onderneming van de grond komt, moet er een heleboel lokaal overtuigingswerk 
plaatsvinden en logistieke problemen worden opgelost. Without the help of Aniruddha 
Ghose (otherwise known as dr. Joy), Arjen Dondorp, Mahtab Uddin Hassan, the late 
Ahmed Hossain and many others none of the work performed in Chittagong would have 
been possible. I would like to thank them, all the staff of the General Hospital’s Chest 
Disease Clinic and TB lab (Anderkilla), the staff members of Chittagong Medical College 
and Hospital Medicine and Microbiology department (Nasirabad), Wahid Rahman, 
Rumana Afroz and all the patients & healthy controls who were kind enough to 
participate in our studies, for all their help during this time. Rupa, thank you for showing 
us your favorite parts of the city. Safiq and Hassan, thank you for taking care of all the 
logistic hiccups we encountered and chauffeuring us around. Verder wil ik graag Paul en 
Jaring bedanken voor de scopieën die zij onder tropenomstandigheden uitvoerden, 
voor hun bereidheid af te reizen naar Bangladesh en voor alle gezelligheid (en 



 

 

161 

Dankw
oord 

Nederlandse producten) die zij meebrachten. Ivar, Helen, Rutger, Niki en Marc, bedankt 
voor al jullie hulp in het Bengaalse lab en het gezelschap. Lizzy, ik had het niet zonder 
jou willen doen. Het was af en toe afzien maar we hebben er iets moois van gemaakt. 
 
I am incredibly grateful to Angelo Musco for allowing me to display his wonderful work 
in this thesis thus expressing the beauty of the human body and providing a 
visualization of how smaller, individual parts work together to form a bigger, more 
complex whole. 
 
Tenslotte wil ik mijn ouders en mijn broertje bedanken. Voor de creativiteit, de steun en 
de relativering. Mam, pap zonder jullie was het nooit iets geworden. Dit boekje is dan 
ook voor jullie.  
 
Dana 
 
 




