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Dankwoord 

De regen komt met bakken uit de lucht en slaat stevig tegen de ramen van ons 

nieuwe huis. Gelukkig zit ik lekker aan tafel in de erker, met een kopje thee, mijn 

dankwoord te schrijven. Nu dat mijn proefschrift af is, wil ik graag iedereen 

bedanken die de afgelopen jaren hebben bijgedragen. Dank jullie wel voor 

jullie tijd, energie, enthousiasme, hulp, commentaar en aanmoediging. 

Liesbeth, allereerst bedankt dat ik de kans heb gekregen om te promoveren. 

Ik ben erg dankbaar voor alle begeleiding die ik heb gekregen en die dit 

proefschrift tot een hoger niveau heeft gebracht. Ik heb heel veel geleerd, 

zowel over longziekten als over het doen van onderzoek, en ik hoop in de 

toekomst nog regelmatig langs te komen. 

PW, pas halverwege mijn traject ben je in beeld gekomen als mijn promoter. 

Ik wil je graag bedanken voor jouw enorme inzet bij de database studie en 

voor alle keren dat je de manuscripten van feedback kon voorzien, door jouw 

commentaar werd het steeds beter!

Peter, al bij mijn sollicitatie gesprek was ik gegrepen door jouw enthousiasme 

voor onderzoek. Ik heb de afgelopen jaren heel veel geleerd over longziekten 

maar ook over het doen van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. 

Bedankt voor alle journal clubs, research meetingen, feedback en aanvullingen 

op mijn werk. 

Christof, ik denk dat is gebleken dat we samen een heel goed team zijn. Ik 

ben erg blij dat het ons beide is gelukt om de promotie succesvol af te ronden 

en ik vind het een eer dat jij mijn paranimf wil zijn. Bedankt voor de fijne 

samenwerking. 

De leden van mijn promotiecommissie. Bedankt voor jullie inzet en tijd voor 

het beoordelen van mijn proefschrift. Ik vindt het een eer dat ik tegenover jullie 

mijn proefschrift mag verdedigen. 

Alle deelnemers van de ROCOCO en ARTDECO studie. Zonder jullie was er 

geen data geweest waaruit we onze resultaten konden concluderen. Dank 
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allemaal voor jullie tijd, inzet en bereidheid om kans te lopen op een prednison 

stootkuur ondanks dat het niet nodig was. Ik vond het bijzonder om jullie 

verhalen te horen. 

Longfonds, zonder jullie subsidie was dit project er niet geweest en had ik nooit 

de onderzoeken beschreven in dit proefschrift kunnen uitvoeren, bedankt. 

Alle stafartsen, longartsen en longartsen in opleiding, bedankt voor het 

reageren op de pop-ups in de elektronische patiënten dossiers tijdens de 

poli's. Het heeft bijgedragen aan de inclusie van alle patiënten en de afronding 

van de studie. 

Secretaresses van de afdeling Longziekten; Jacquelien, Maria, en Henny, 

bedankt voor alle lekkere dropjes en de afspraken die jullie voor mij konden 

maken. Jullie zijn de stille kracht van de afdeling en bij alle Lung Amsterdam 

congressen en Longdagen waren jullie ook aanwezig, bedankt! 

Gerrit-Jan, ik heb veel respect voor jouw kennis. Als er onduidelijkheden waren 

over dingen bij de medisch ethische commissie liep ik even naar je toe en jij 

had altijd wel een antwoord of een oplossing, bedankt. 

Pearl, jij hebt een hart van goud. Ik vond het erg fijn om samen te werken aan 

de mepo-studie en ik heb veel bewondering voor jouw manier van omgaan 

met de patiënten. 

Alle longfunctie analisten, allereerst bedankt voor het leren van spirometrie, 

boxmetingen, en methacholine provocatie testen. Met alle proefpersonen 

hebben we veelvuldig gebruikt gemaakt van jullie ruimte en indien er 

problemen waren kon ik altijd rekenen op een helpende hand. Bedankt ook 

voor de interesse in ons onderzoek en de gezellige praatjes. 

Rienk, Anita, Chi, Anita en Najad, wat heb ik veel bloed samples naar jullie 

lab gebracht voor de bepaling van micropartikels en jullie waren altijd vrolijk! 

Bedankt voor al het afdraaien. 
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Wil, bedankt voor jouw inzet en de snelle bepaling van al onze studie samples. 

Joost, bedankt voor de uitleg over de stollingsbepalingen en het nalezen van 

onze manuscripten op correctheid. Tom, bedankt voor jouw advies en bijdrage 

aan de overleggen over de voortgang van de studies en het bespreken van de 

studie resultaten. 

Barbara, Tamara, Marianne, Suzanne, Annemieke en Yanaika bedankt voor al 

jullie hulp bij het verwerken van de bloed en sputum samples als ik geen tijd 

had om het zelf te doen. Barbara en Tamara, ik wil jullie in het bijzonder ook 

bedankten voor jullie inzet en tijd bij het tellen van de sputa en de analyses van 

alle samples. Rene, bedankt voor jouw advies omtrent alle immunologische 

labbepalingen. 

Anne, als student geneeskunde heb je ons geholpen met het werven en 

uitvoeren van de studie visites bij de gezonde proefpersonen. Zonder jou 

bijdrage had de hele inclusie nog langer geduurd, bedankt voor al jouw hulp. 

Michaela en Lea, jullie hebben beide je literatuur thesis bij mij gedaan. Onwijs 

veel artikelen hebben jullie doorgelezen wat resulteerde in een mooi verslag 

zodat ik ook bijbleef met mijn literatuur, bedankt. 

Collega’s van F5-260; Marije, Paul, Pieter-Paul, Guus, Rianne, Simone, 

Hanneke, Lizzy, Julia, Marc, Niki, Patricia, Marijke, Marieke, David, Ariane, 

Selma, en Lieuwe, als ik aan jullie denk, dan denk ik aan gezelligheid, borrelen, 

ontsnappen uit de Escape Room, eNose, bronchothermoplastie, kerstontbijt, 

en veelal taart eten. Met z’n allen op de kamer werd er hard gewerkt maar 

er was ook tijd voor plezier en goede gesprekken. Dankzij jullie heb ik een 

heleboel mooie herinneringen aan mijn promotietijd. 

Payal en Brechje, sinds de introductiedag van het AMC zien we elkaar met 

enige regelmaat om nieuwtjes en frustraties omtrent onze promoties met 

elkaar te delen. Bedankt voor jullie belangstelling en luisterend oor!

Desiree, Esmeralda, Lianne en Ruth, tijdens onze stage hebben we veel lol 

gehad en ik ben blij dat we nog regelmatig contact hebben en leuke dingen 

gaan doen. Bedankt voor jullie interesse in mijn promotie de afgelopen jaren.
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Paul, Jordy en Lisanne, helaas zijn we geen Weespse stadgenoten meer, maar 

het is altijd gezellig met jullie. Bedankt voor de nodige afleiding naast mijn 

proefschrift. 

Lieve Karel, Evalina, Maaike, Menno en Kirsten, bedankt voor alle steun, 

liefde, vragen en interesse de afgelopen jaren en jullie geweldige ontvangst in 

de Holzmann-familie. 

Lieve Simone, wat ben ik trots op jouw dat je na een HBO studie nu ook nog 

een universitaire studie doet, ik weet zeker dat de toga van de rechter jouw 

super goed gaat staan! In het begin van mijn promotie periode woonden we 

nog samen maar als snel ging ik samen met Folkert wonen. Ik vind het een fijne 

gedachte om te weten dat ik altijd bij jou terecht kan (en andersom natuurlijk 

ook) voor even bijkletsen, ei kwijt kunnen of gezellig samen een lekker hapje 

te eten. Je bent een super zusje. 

Lieve papa, kleine meisjes worden groot en dan lopen ze opeens in een witte 

doktersjas door het AMC. Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun en alle 

liefde die je mij sinds dat ik klein ben hebt gegeven. Nog regelmatig vraag ik 

jou om advies, niet alleen bij het klussen maar ook nu bij mijn nieuwe baan. 

2014 was een pittig jaar maar ik ben super trots op je en ik hoop dat we snel 

weer veel vader-dochter-dingen gaan doen. 

Lieve mama, twee handen op een buik, wij voelen en denken vaak hetzelfde. 

Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun en liefde, en dat ik altijd bij je terecht 

kan. Ik heb super veel respect voor de manier waarop jij in “het leven” staat, 

super dikke kus. 

Liefste Folkert, first things first: DE BROEDER HEEFT ALTIJD GELIJK! Ook al wil ik 

dit niet altijd toegeven, vaak heb jij aan één blik al genoeg om te weten dat er 

mij iets dwars zit, soms nog voordat ik het zelf door heb. Aan het begin van mijn 

promotie zei jij tegen mij dat het soms ook zwaar en pittig zou zijn (wederom 

had je weer gelijk) maar ondanks alles blijf je mij onvoorwaardelijk steunen. 

Bedankt voor alles, ook wat woorden niet kunnen uitdrukken. Ik houd van je.

36188 Sneeboer, Marlous.indd   145 27-06-16   16:23



Appendix

146

Curriculum Vitae

Marlous Maria Sophia Sneeboer is geboren op 25 December 1987 te Heemstede. 

Samen met haar ouders en zusje Simone groeide zij op in Vijfhuizen. In 2006 

slaagde zij voor haar gymnasium aan het Coornhert Lyceum te Haarlem. Hierna 

studeerde Marlous Gezondheid & Leven (bachelor) aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam. In 2011 behaalde ze haar master diploma Biomedische 

wetenschappen met specialisatie in immunologie en infectieziekten.

Na haar studie werd Marlous junior docent aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam, waar ze infectieziekten cursussen gaf aan de eerste en tweedejaars 

studenten. In maart 2012 begon ze haar promotieonderzoek op de afdeling 

Longziekten van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam 

onder begeleiding van prof. dr. E.H.D. Bel en prof. dr. P.W. Kamphuisen. Op dit 

moment is Marlous werkzaam als clinical research associate (CRA) bij Quintiles 

te Hoofddorp.

Marlous heeft een relatie met Folkert en samen wonen zij in Almere. 
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List of publications

The influence of corticosteroids on haemostasis in healthy subjects

Majoor CJ,Sneeboer MMS, de Kievit A, Meijers JCM, van der Poll T, Lutter R, Bel 

EHD, Kamphuisen PW

J Thromb Haemost. 2016 Apr;14(4):716-23. doi: 10.1111/jth.13265. Epub 2016 Feb 

18.

Oral and inhaled corticosteroid use and risk of recurrent pulmonary 

embolism

Sneeboer MMS, Hutten BA, Majoor CJ, Bel EHD, Kamphuisen PW

Thromb Res. 2016 Apr;140:46-50. doi: 10.1016/j.thromres.2016.02.010. Epub 2016 

Feb 12.

Loss of asthma control and activation of coagulation and fibrinolysis

Sneeboer MMS, Fens N, van de Pol MA, Majoor CJ, Meijers JCM, Kamphuisen 

PW, Lutter R, Sterk PJ, Bel EHD

Clin Exp Allergy. 2016 Mar;46(3):422-7. doi: 10.1111/cea.12667

Prothrombotic state in patients with severe and prednisolone-dependent 

asthma

Sneeboer MMS, Majoor CJ, de Kievit A, Meijers JCM, van der Poll T, Kamphuisen 

PW, Bel EHD

J Allergy Clin Immunol. 2015 Dec 20. pii: S0091-6749(15)01672-3. doi: 10.1016/j.

jaci.2015.10.038 

Lymph node stromal cells constrain immunity via MHC class II self-antigen 

presentation

Baptista AP, Roozendaal R, Reijmers RM, Koning JJ, Unger WW, Greuter M, 

Keuning ED, Molenaar R, Goverse G,Sneeboer MMS, den Haan JM, Boes M, 

Mebius RE

Elife. 2014 Nov 19;3. doi: 10.7554/eLife.04433
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Period: 01-03-2012 – 01-10-2015

1. PhD training
Year Workload 

(ECTS)

General courses 
-  Basic course regulations and organization for clinical 

investigators (BROK course) 
- Basic laboratory safety
- Oral presentation in English
- Practical biostatistics
- Venipuncture course
- AMC world of science
- Advanced topics in Biostatistics
- Scientific writing in English
- Clinical data management
Specific courses
- Clinical epidemiology
- Infectious diseases
- Open Clinica database
- Systematic reviews
- Career development course
- EndNote course
- Communication with patients
- Computing in R

2012

2012
2012
2012
2012
2013
2014
2014
2015

2013
2013
2013, 2014
2013
2014
2014
2015
2015

0.9

0.4
0.8
1.1
0.4
0.7
2.1
1.5
0.6

0.6
1.3
5.0
0.3
0.8
0.1
0.2
0.4

Seminars, workshops, and master classes
- LUNG Amsterdam evening symposium
- LUNG Amsterdam mini-symposium
- NRS Young Investigators symposium
- Zeister Longsymposium, GlaxoSmithKline

2012, 2013, 2014
2012, 2014, 2015
2013, 2014
2015

0.3
0.3
0.4
0.2
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Year Workload 
(ECTS)

Presentations and posters
-  Longdagen, Utrecht: “Exacerbation of moderate asthma 

during inhaled steroid withdrawal does not induce systemic 
activation of coagulation” (oral presentation)

-  American Thoracic Society (ATS) congress, San Diego: 
“Exacerbation of moderate asthma during inhaled steroid 
withdrawal does not induce systemic activation of coagulation” 
(poster discussion)

-  European Respiratory Society (ERS) congress, Munich: 
“Systemic coagulation increases with asthma severity” 
(oral presentation)

-  Longdagen, Utrecht: “Oral and inhaled corticosteroid use 
has a time-dependent association with recurrent pulmonary 
embolism” (oral presentation)

-  Longdagen, Utrecht: “Coagulation activity increases with 
disease severity in patients with asthma” (poster discussion)

-  ISTH congress, Toronto: “Oral and inhaled corticosteroid use 
has a time-dependent association with recurrent pulmonary 
embolism” (poster discussion)

-  ISTH congress, Toronto: “Coagulation activity increases with 
disease severity in patients with asthma” (poster discussion)  

-  ERS congress, Amsterdam: “Oral and inhaled corticosteroid use 
has a time-dependent association with recurrent pulmonary 
embolism” (poster discussion) 

-  ERS congress, Amsterdam: “Coagulation activity increases with 
disease severity in patients with asthma” (poster discussion)

-  ERS congress, Amsterdam: “The temporal stability of 
coagulation and fibrinolytic factors in patients with asthma 
and healthy subjects” (poster discussion)

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

(Inter)national conferences
- American Thoracic Society (ATS) international conference
-  European Respiratory Society (ERS) international conference
-  International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 

international conference
- Nederlandse Longdagen 

2012, 2014
2014, 2015
2013

2012, 2014, 2015

2.5
2.5
1.3

1.5

Other activities
- Journal Club
- Research meeting department of Respiratory Medicine
- Research meeting department of Haematology 

2012 – 2015
2012 – 2015
2012 – 2015  

6.0
6.0
3.0

2. Teaching
Year Workload 

(ECTS)

Student coaching and mentoring
- 2 medical students for “bachelor thesis” 2013, 2014 2.0

3. Parameters of Esteem
Year

Awards and Prizes Longfonds publieksprijs 
2015 
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