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Nawoord d 
Hett laatste en waarschijnlijk meest gelezen stuk... 
Hett boekje is klaar en daarmee sluit ik ook een erg leuke periode af. Dit dankwoord is dan ook een 
afscheidd van velen die mij de afgelopen jaren hebben geholpen, gemotiveerd en begeleid hebben. 
Hartelijkk dank allemaal!! 

Inn het bijzonder wil ik Erik bedanken voor zijn onmisbare rol bij het tot stand komen van dit 
proefschrift.proefschrift. Beste Erik, door jouw brede kennis van zaken en bron van nieuwe ideeën ben ik altijd op 
hett juiste wetenschappelijke pad gebleven. Altijd bereid om snel manuscripten te corrigeren hetzij via 
eenn hard-copy of later per e-mail. Ik heb enorm veel van je geleerd en hoop dat ik in de toekomst nog 
eenss om je wijze raad kan vragen. 
Wim,Wim, zonder jou was mijn onderzoek waarschijnlijk een heel andere richting opgegaan. Dit 
proefschriftt is mede door al jouw hulp, zowel theoretisch als praktisch, ontstaan. Ook onze uitstapjes 
warenn altijd een succes: het uitbreiden van ons netwerk, muizen halen met de muizen-express of 
gewoonn fantaseren over onze proeven. Ik ben blij dat ik met je samengewerkt heb en hoop dat nog 
langg te doen. Taco, ergens halverwege ingevallen. Dank voor al je suggesties, kritische blik op mijn 
manuscriptenn en het bijbrengen van de "etiquette van het wetenschappelijk schrijven". Ineke, ooit ben 
jee begonnen aan een IVIG-project, maar al snel was je in de ban van C1-esterase remmer. Hierdoor 
hebbenn we nooit veel proeven samen gedaan, maar gelukkig kon ik wel altijd op je terugvallen als ik 
hett even niet meer wist. Kamer delen tijdens een congres, niet slapen omdat we veel te veel te 
besprekenn hadden, een AlO-weekend organiseren of gewoon even bijkletsen na het weekend. 
Gelukkigg wil je mijn paranimf zijn. Onze strijd tussen Fc-receptoren en het complement systeem 
hebbenn we nooit echt goed uitgevochten en er staat ook nog steeds een refereeravond op de rol. 
Kortomm genoeg reden om nog lang contact te houden. Gemma, van jou heb ik geleerd dat het werken 
mett proefdieren heel leuk kan zijn. Je was altijd bereid om snel een proef tussendoor te doen zonder 
dee nauwkeurigheid te verliezen. Zonder jou zou dit proefschrift er heel anders uit gezien hebben. Ik 
benn blij dat je mijn paranimf wilt zijn. Theo, de muizenspecialist, vooral het laatste jaar was je 
onmisbaar.. Dank je voor je flexibele en snelle manier van proeven doen 
Jacques,Jacques, van jou leerde ik coupes snijden met het oudste apparaat van het CLB. Snufje borax hier, 
snuifjee hematoxyline daar en kijken maar. Gelukkig kon jij mij het verschil tussen mestcellen, 
macrofagenn en neutrofielen laten zien, zodat al die longen op de juiste manier weren beoordeeld. Ik 
wenss je alle goeds voor de toekomst. Aran, tegelijkertijd begonnen, maar geen wetenschappelijke 
raakvlakkenn (of toch wel??) Ik vind het heel jammer dat je niet bij mijn promotie bent, maar wens je 
allee succes bij Scrips. Tot gauw!! Anke en Gerard, vanaf dag 1 waren jullie bij mijn project betrokken, 
somss direct, soms indirect. Gelukkig zijn jullie erg goed in stapels ELISA's wegwerken, want met 
vlagenn had ik jullie hulp hard nodig. Els, volbloedkweken, en wat heb ik veel bloed gekweekt de 
afgelopenn jaren. Lucien, eigenlijk ben ik via op het CLB terechtgekomen. Alhoewel je nooit direct bij 
mijnmijn onderzoek betrokken was, kon ik toch altijd bij je terecht met een moeilijk immunologisch 
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vraagstuk.. Mas ja, ook jou wil ik bedanken voor al je wijze raad over Fe receptoren. De polymorfismen 
zijnn toch altijd een beetje blijven liggen. Cees Kallenberg, Jos van der Meer en Taco Kuijpers, dankzij 
julliee hulp kon ik mij in het laatste half jaar toch nog aan kleine patiënten-studie wagen. Jan van de 
Winkel,, dankzij jouw interesse en motiverende woorden kon ik na een Fc-receptor-meeting bijna niet 
wachtenn om het experiment uit te voeren. 
Angela,Angela, Mieke, Donna, Atoosa, Niubel, Yvonne, Merel, Hans, Han, Bas, Sacha, Irma, Rishi, 
Leonie,Leonie, Margreet, Piet, Robert, Henk, Hannie, Bouke, Annemarie, Thea, Silvy, Caroline, Andrea: 
dankk jullie voor een enorm gezellige tijd op het CLB. Wen en Faat, ik zal jullie niet vergeten, dank 
voorr het faxen, afspraken maken en weer verzetten en een lekkere plek om even tot bezinning te 
komen n 
Mascha,Mascha, dank je voor al je hulp bij het ontwerpen van de kaft. Als laatste natuurlijk Adri, Ria en Bart. 
Altijdd interesse en support. Adri, zonder jou was het nooit gelukt, een hele dikke zoen!! 
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