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De intensieve periode van bijna 6 jaar heeft zich uiteindelijk vertaald in een thesis 
waar ik trots op ben. Deze thesis zou er echter nooit gekomen zijn zonder de hulp en 
steun van een heleboel mensen.

Beste Jaap, op de eerste plaats wil ik je bedanken omdat je het hebt aangedurfd 
om mij een kans te geven als PhD student. Je inzicht en exceptioneel denken was 
verbluffend en bleef me verbazen. Je analyses van mijn datasets die jij bijna altijd 
voor het eerst zag waren vaak een eyeopener en werden erg gewaardeerd. Ik moet 
tegelijkertijd ook toegeven dat jij de enige was waar ik, zeker in de begin periode, 
met knikkende knieën heen ging om de voortgang van mijn promotie traject te 
bespreken. Het is namelijk bij jou altijd een verrassing waar het gesprek over zal 
gaan. De ene keer krijg je de les gelezen over data interpretatie en over statements in 
manuscripten en de andere keer uitte je je bewondering voor Ronaldo (de voetballer) 
en trok je parallellen naar de wetenschappelijke gemeenschap. Het was in ieder geval 
nooit saai. Bedankt voor je vertrouwen.

Katarina, alhoewel je vroegtijdig je rol als copromotor grotendeels moest opgeven 
door je verhuizing naar Sanofi, heb ik veel van mijn verworven inzichten aan jouw 
te danken. Je was een kei in het ontwerpen van “cristal clear designs”. Liever een 
experiment te veel dan half werk. Ik heb niet alleen op wetenschappelijk gebied 
veel van je geleerd, maar je hebt mij ook op persoonlijk vlak wijze lessen geleerd. 
Bijvoorbeeld dat het er niet altijd om gaat wie gelijk heeft, maar om “getting the job 
done”. Met ander woorden, om eens wat vaker mijn ego aan de kant te schuiven om 
vooruitgang te boeken; iets wat nog steeds wel eens lastig is. Ik wil je extra bedanken 
omdat je, desondanks dat je bij Sanofi een hele drukke baan hebt, toch altijd heel 
snel mijn manuscripten nagekeken hebt. Ik weet niet hoe je dat altijd voor elkaar 
krijgt, maar petje af.

Eirikur, we hebben veel meegemaakt tijdens de afgelopen 5 jaar. Het was niet 
altijd even makkelijk zoals bijvoorbeeld de plotselinge cultuurverandering na de 
overplaatsing naar de TA en tegelijkertijd het wegvallen van Katarina. Het is duidelijk 
dat jij als mijn dagelijkse supervisor de meeste tijd in mijn promotie gestoken hebt. Je 
hebt me misschien niet geleerd hoe ik een een pipet vast moest houden, maar toen 
we eenmaal aan het schrijfwerk toe waren, heb je je ongetwijfeld vele weekenden 
over mijn schrijfstijl lopen verbazen. Ik heb erg veel van je geleerd, maar wat ik echt 
het meest aan je waardeer is dat ik altijd op je kan rekenen en dat er een sterke 
vertrouwensband ontstaan is tussen ons. Je hebt altijd je best gedaan om mijn 
avontuur zo prettig mogelijk te maken. Bedankt.

Data vormt het fundament van deze thesis. Zonder Yolinda, Carolien, Vincent, Hans, 
Jeroen, Lisanne, Sarra, Jessica en Joost, was dit boekje er dan ook nooit geweest. 
De koning van het genereren van data is natuurlijk Matthijs. In het begin hebben we 
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samen bergen werk verzet en mooie discussies gehad, die niet altijd over wetenschap 
gingen. We hebben onder andere 16 weken lang op zaterdag en zondag in de AF 
gezeten om de challenge studies af te kunnen ronden. Zonder jouw committent 
was ik nog jaren bezig geweest om genoeg data te verzamelen om een boekje 
vol te krijgen. Ik hoop dat je het groenere gras aan de overkant gevonden hebt; je  
verdient het.

I also want to thanks all members of team “Katarina” and team “Roland” (preclinical) 
for their support.

Luckily I could always rely on one of the many Flu experts J&J harbored for advice, 
nice pictures and complementing data. Antonietta, Boerries, Gijs, Harmjan, Liesbeth, 
Jarek, Martijn, Miriam, Ramon, Remko, Ronald, Rui, Theo en Wim: Thanks for your 
input, protein modeling, constructive discussions and reviewing of my manuscripts.

Ted en Wouter, alhoewel jullie zeker kunnen doorgaan als “flu experts” wilde ik jullie 
apart bedanken voor jullie bijdragen. Ted, jij geloofde als eerst in mij en hebt mij 
het laatste zetje gegeven om te gaan beginnen. Uiteindelijk ben je er ook mede 
verantwoordelijk voor, samen met Wouter dat ik het tot een goed eind gebracht heb 
door met een praktische oplossing te komen voor mijn 5de paper probleem. Wouter, 
jij bent ook van onschatbare waarde geweest. Behalve dat je het broodnodige review 
werk verricht hebt, heb je me ook op een nuchtere manier bijgestaan met raad en 
daad. Heren, het was gezellig!

Martin, Jeroen en Jako. Ik moet nu even met de billen bloot. Ik heb jullie ooit in 
het openbaar een “pain in the ass” genoemd; ik weet nu dat zonder de pijn van 
oa ANOVA’s, Cochran-Mantel-Haenszel en Log odds ratio’s er geen fatsoenlijke 
conclusies mogelijk zouden zijn geweest. Bedankt dat jullie mij dat hebben laten 
inzien en natuurlijk ook bedankt voor al jullie analyses.

Dear Roomies and fellow PhD students/doctors, Anna, Barbara, Eline, Joan, Marija 
and Vittoria as the only rooster between the chicken I enjoyed every moment. I loved 
our discussions, shared visions and common goals and ambitions, but above all, I 
loved the stories about all your adventures that took place during the weekends. 
“Shared sorrow is half sorrow and shared joy is double joy”, which describes it all. 
Thanks for your input, friendship and “gezelligheid”. In het bijzonder wil ik “het 
orakel” Joan nog even bedanken voor alle IT-support. En al plaag ik je regelmatig, 
ik heb er alle vertrouwen in dat jij binnenkort een heel mooi boekje gaat afleveren.

Anna en Esther, jullie bijdrage aan mijn boekje is uitzonderlijk geweest. Anna, ik vind 
het moeilijk om de juiste woorden te formuleren om je te bedanken voor je bijdrage 
aan mijn boekje en mijn PhD traject in het algemeen zonder het te laten klinken 

als een huwelijks aanzoek. Misschien dat het lukt met termen: Collega, Vriendin, 
Voorbeeld, Schoenen, Nog èèèn biertje, Vertrouwen, Gezellig, Paranimf, Bedankt. 
Esther, met jou heb ik mijn ultieme schrijfervaring mogen beleven. Ik ben erg trots 
op ons review en hoe we dat in relatief korte tijd op papier gekregen hebben. Je 
hebt er wat vrijdagavond tennistrainingen voor moeten missen, maar er een hoop 
gezelligheid voor terug gekregen. Heel veel succes met je volgende uitdaging. 

Ik weet jullie dames te vinden voor een kopje koffie, wetenschappelijke input of  
een biertje!

Het gevoel te hebben dat je altijd kunt vertrouwen op je familie, maakte dit hele traject 
een heel stuk makkelijker. Mam, Pap en lief zusje, maar ook Jet, Mark (bedankt voor 
je review werk), Vera en Tijn; We kunnen altijd op jullie rekenen, bedankt hiervoor. 

Lieve Roos, als er iemand heeft moeten afzien tijdens mijn promotie, ben jij het 
wel. In het begin was je nog razend enthousiast, maar naarmate het meer van mijn 
tijd ging vergen dempte je enthousiasme wel wat. Ik heb in ieder geval altijd mijn 
best gedaan om er voor je te zijn, maar ik weet dat me dat ook niet altijd gelukt is. 
Zeker toen ik je duidelijk maakte dat ik een promotie en 2 prachtige dochtertjes wel 
even genoeg vond en niet meer aan een derde kind wilde beginnen. Soms moeten 
dingen bezinken bij mij. Ik ben blij dat jouw droom ook de mijne geworden is en dat 
die gestalte gekregen heeft in Joris. Bedankt voor je volharding. Dan rest mij nog 
mijn verontschuldigen aan te bieden en tevens een belofte te doen aan Sofie en 
Fleur. Sofie, wat word jij snel groot, voordat ik het weet ben je zelf een onderzoeker. 
Fleur, het brak mijn hart toen je zei: ”Papa je hebt nooit meer tijd om met mij te 
spelen”. Sorry dat ik het soms te druk had om met jullie te spelen, dat gaat vanaf nu 
veranderen. Ik ben trost op jullie; mijn grootste schatten, jullie zien er prachtig uit in 
jullie nieuwe jurken.


