
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Instruction of effector T cell programs by flexible dendritic cells

Smits, H.H.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Smits, H. H. (2003). Instruction of effector T cell programs by flexible dendritic cells. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/instruction-of-effector-t-cell-programs-by-flexible-dendritic-cells(5e449674-e453-41d9-9c7d-aa058a4d19ef).html


Dankwoord d 

Hett schrijven van dit dankwoord is een heel speciaal moment voor mij, niet alleen 

omdatt er nu echt niks anders meer te schrijven valt aan dit proefschrift, maar ook omdat het 

eenn afsluiting van een decennium voor mij betekent. Ik kan me voorstellen dat dit bij de 

meestee mensen wat vraagtekens oproept, maar gaandeweg de stroom mensen die ik 

allemaall moet bedanken voor hun enorme inzet en steun om dit proefschrift tot een feit te 

maken,, zal het allemaal wel duidelijk worden. 

Laatt ik beginnen met de meest recentelijke gebeurtenissen. Ik denk dat weinig 

mensenn zich zo gelukkig kunnen prijzen met hun promotor als ik. Zeker in de laatste fase 

vann mijn promotieonderzoek heb ji j, Martien, je ontzettend bemoeid en ingezet voor de 

continueringg en goede afloop van dit onderzoek. Je was letterlijk dagennacht bereikbaar en 

err zijn dan ook ontelbare e-mailtjes heen-en-weer gegaan. Dit was een hele grote drive voor 

mijj om er toch weer tegenaan te gaan en het allemaal tot de bodem uit te pluizen. Ik ben 

heell blij dat ik de afgelopen 6 jaar in jouw groep heb mogen vertoeven en alle 

wetenschappelijkee kwaliteiten die ik in die periode heb vergaard heb ik dan ook volledig 

hieraann te danken. Ik zal met heel veel plezier (en waarschijnlijk ook weemoed op z'n tijd) 

hieraann terug denken. 

Ikk heb niet alleen geluk gehad met mijn promotor, maar ook mijn copromotor. Eddy, 

jee bent een kei. Niet alleen op wetenschappelijk gebied, maar ook nog eens op sociaal 

gebied.. Ondanks de strubbelingen die elk promotieonderzoek tussen promovendus en 

dagelijksee begeleider met zich mee brengen, heb jij altijd de vrede tussen ons weten te 

bewaren,, zelfs op momenten, dat ik het niet gemakkelijk voor je maakte. Wat moet je af en 

toee geleden hebben onder mijn koppigheid en (in)flexibiliteit .... Gelukkig heb je je altijd 

meerr als een collegiale vriend dan als een strenge begeleider opgesteld, waardoor ik het 

gevoell had mijn eigen 'ei' kwijt te kunnen en het toch allemaal gezellig bleef. Ik heb 

bewonderingg voor je capaciteiten om ingewikkelde concepten eenvoudig op papier te 

verwoordenn en ik hoop dat ik daar een klein beetje van jou heb meegekregen. Ik zal het 

enormm missen dat ik in de toekomst niet meer stukjes tekst bij je neer kan leggen, waarvan 

jijj dan weer een krachtig verhaal van weet te maken, zodanig datje er tranen van in je ogen 

krijgt. . 

Afgezienn van Eddy en Martien, is er nog een iemand uit de wetenschappelijke hoek 

diee mijn promotie van A tot Z heeft meegemaakt. Esther, jij vond mij in het begin een beetje 

bijdehandd voor iemand die net kwam kijken en je vond dat ik best wat meer respect voor je 

konn tonen, want jij was tenslotte een postdoc. Dat was pech, wat ik vind dat je respect niet 

kuntt krijgen, maar moet verdienen. Echter al snel ontpopte jij je tot een supergezellige en 

supersocialee collega, die het absoluut geen probleem vond om wat extra dingetjes voor 

iemandd anders te doen zonder hier onmiddellijk wat terug voor te verwachten. Inmiddels 

werkenn wij als een supergoed team samen en weten we er hopelijk iets leuks eruit te slepen. 
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Jee bent in de tijd niet alleen een leuke collega, maar ook een goede vriendin 

geworden,, waarbij het woord 'respect hebben voor' niet meer geheel op z'n plaats zou zijn! 

Ikk zal je enorm missen, maar wie weet wat de toekomst in petto heeft! 

Anna,, aan jou bewaar ik ook goede herinneringen. In dezelfde periode begonnen, 

zelfdee copromotor, maar heel ander onderzoek en toch altijd dikke pret. Je was samen met 

Estherr een belangrijke motor tot het organiseren van 'buitenschoolse activiteiten', dat is nu 

well te merken nu je ergens anders werkt... Ik mis je nu al! 

Inn de afgelopen periode zijn velen voor mij gepromoveerd bij ons in de groep en dit 

heeftt mij een grote steun gegeven dat er nog meer soortgenoten waren om samen over dito 

problemenn te klagen, maar ook om samen te lachen en nog leuke dingen buiten labtijd te 

doen:: Marco, Cristina, Pedro, Jeanine, Heleen bedankt voor jullie gezelligheid en 

collegialiteit.. Inmiddels is er weer een nieuwe garde: Lianne, Kirsten, Ellen en Astrid, jullie 

hebbenn het gat goed opgevuld en ook gezorgd voor een gezellige tijd (althans voor mij). 

Success met jullie promotieonderzoek! Kwestie van een lange adem ... als je maar lang 

genoegg blijft zitten dan haalt iedereen de eindstreep. 

Inn de beginfase van mijn promotieonderzoek waren Catharien en Pawel nog in de 

groep.. Toen heb ik naar hartelust van jullie capaciteiten en kennis geprofiteerd, waar ik vaak 

heell erg door geïmponeerd was. Bedankt voor de tijd die jullie aan een onwetend eerstejaars 

AIOO hebben besteedt. 

Ikk wil een aantal analisten toch zeker niet ongenoemd (en ongeroemd) laten. Frank, 

ikk heb altijd enorm veel lol met je gehad en bewondering voor de manier waarop jij in korte 

tijdd veel werk verzette, iets wat niet iedereen altijd even goed door had. Joost: de grote 

steunn en toeverlaat op ons lab. Nooit te beroerd om iets af te maken of uit te zoeken. Je 

ideeënn op gebied van flowcytometry zijn goud waard. Ik zal dat in de toekomst zeker 

missen,, maar hoop dat ik nog wel eens bij je mag aankloppen! Robert, je hebt mij in de 

laatstee fase van mijn onderzoek super uit de brand geholpen en ik vind het fantastisch hoe 

serieuss en nauwgezet je mij met een stukje onderzoek geholpen hebt. Heel erg bedankt. 

Kim,, nooit was het jou teveel om bacteriën te kweken, wanneer ik heb ook aan je vroeg. Fijn 

datt je zo flexibel bent. Nu mag ik ons labengeltje natuurlijk niet vergeten ... Toni, je bent 

absoluutt je gewicht in goud waard. Het was zo heerlijk dat je altijd zonder te morren, zelfs 

zonderr dat ik het je hoefde te vragen, allerlei kleine 'kut'-klusjes uit mijn handen nam op het 

momentt dat ik het erg druk had. Zonder jou was het allemaal een stuk moeizamer gegaan. 

Bedankt! ! 

Wee hebben niet alleen een labengeltje, maar ook een secretarieel engeltje! Trees, 

bedanktt voor je hulp met de typemachine, het kopiëren, versturen van briefjes en allerlei 

ontelbaree kleine dingetjes tussendoor. 

Ikk heb hierboven alleen met naam en toenaam degenen genoemd die voor mij een 

belangrijkee bijdrage hebben geleverd, wat niet betekent dat andere collega's (die misschien 

niett genoemd zijn) ook zo hun steentje hebben bijgedragen. Ik wil daarom iedereen bij 

Celbiologiee bedanken voor hun inzet en gezelligheid. 
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Naastt 'interne' collega's heb ik ook goede herinneringen aan vruchtbare 

samenwerkingenn met collega's in het veld. Om de belangrijksten te noemen: Claudia 

Verhagen,, Marcel den Hartog en Antonio Ortiz Buijsse, Cor Verweij en Tineke van der Pauw 

Kraan,, Catharien Hilkens (nu vanuit Londen), Henk Schallig en Nel Kroon, Henri de Vries en 

Williamm Faber, Maarten Hoekstra, Patricia van de Graaff en Grada van Bleek, Christina Hessle 

enn Agnes Wold, Bas Zaat, Desiree van der Kleij en Maria Yazdanbakhsh, en Theo 

Geijtenbeek,, Anneke Engering en Yvette van Kooyk. Ook jullie allemaal hartelijk dank voor je 

beiangsteiiingg en hulpvaardigheid gedurende één of meerdere fases in mijn promotie-

onderzoek. . 

Hett begin van een AIO-baan is voor veel mensen een nieuwe start, echter ik had nog 

eenn verleden ... Aangezien ik niet kersvers van de universiteit kwam rollen, had dit voor mij 

watt meer voeten in aarde. Eerst heb ik de HLO gevolgd, om daarna te gaan werken en in 

deeltijdd Biologie te gaan studeren. Dit kost natuurlijk tijd en vergde soms nog wel eens wat 

aanpassingenn van mijn toenmalige collega's. Als eerste wil ik Pieter Hiemstra, mijn 

toenmaligee directe baas, bedanken voor de mogelijkheid om deze studie met het werk te 

combineren.. Zonder dat had ik nooit zo snel aan dit promotieonderzoek kunnen beginnen. 

Ookk wil ik de beide promovendi, Katrien Grünberg en Hans in 't Veen, voor wie ik de 

klinischee studies moest ondersteunen, bedanken voor hun begrip en inzet om de afspraken 

mett proefpersonen dusdanig te plannen dat ik toch naar college kon of vrij kon nemen om 

voorr een tentamen te leren. Een heel enkele keer lukte dit niet, maar gelukkig wilde Sylvia 

dann altijd voor mij invallen. Fantastisch! Zonder dit begrip en deze behulpzaamheid zou ik 

nooitt in zo'n korte tijd tot het voltooien van de Biologiestudie zijn gekomen en dus ook niet 

tott dit promotieonderzoek. 

Wee zijn inmiddels negen jaar terug in de tijd beland. Ik wil nog één periode noemen 

diee naar mijn idee heeft bijgedragen tot de stap naar de wetenschap en dit 

promotieonderzoek.. Tijdens mijn HLO-opleiding heb ik stage gelopen bij TNO in Leiden in de 

groepp van Jan Verheijen. Toen ik daar begon zag ik het als een noodzakelijk kwaad om mijn 

opleidingg te kunnen voltooien en om daarna iets heel anders te gaan doen, wat ik vond het 

eenn afschuwelijke opleiding. Gelukkig is de praktijk heel anders dan de opleiding en al snel 

hadd ik het enorm naar mijn zin. Ik werd aan alle kanten in de watten gelegd door Karel 

Ronday,, toen zelf net begonnen met zijn promotieonderzoek, en Paul Quax, toen 

projectleiderr in de groep bij Jan. Bovendien was er een hele club Biomedische 

Wetenschappenn studenten, zodat het altijd een gezellige boel was. Al snel had ik door dat 

hett traject van een promotieonderzoek en werken als zelfstandig wetenschappelijk 

onderzoekerr mij veel meer aansprak dan wat mij op de HLO was voorgespiegeld. De keuze 

wass snel gemaakt. Echter zonder deze stimulerende omgeving zou het nooit zo ver gekomen 

zijnn en ik wil allen die hier bewust en meer waarschijnlijk onbewust een bijdrage aan hebben 

geleverd,, bedanken! 

Somss bedenk mij nog wel eens waarom ik nou zo'n moeilijk traject heb gekozen en 

niett meteen naar de universiteit ben gegaan. Snel schiet mij dan binnen dat ik anders jou, 
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lievee Ed, nooit op TNO tegen het lijf zou zijn gelopen. Het heeft zo moeten zijn. Ik weet nog 

goedd dat toen ik net begonnen was met mijn stage, dat jij toen op één van de labcomputers 

bezigg was met een zelfgeschreven computerprogramma-tje je handtekening punt voor punt 

naa te laten tekenen. Je was hier een hele middag mee aan het klooien (toen kon dat nog 

tijdenss je stage). Mensen die jou goed kennen, weten dat dit zeer typerend voor jou is! Jij 

hebtt de hele mikmak meegemaakt: alle momenten dat ik geen tijd voor je had, omdat ik 

moestt studeren, alle twijfels omdat de resultaten weer tegenvielen en ik toch echt een 

anderee baan ging zoeken. En in de laatste fase heb je de zorg voor Joska op je genomen, 

zodatt ik aan mijn proefschrift kon schrijven. Ik wil je bedanken voor je steun en vertrouwen 

enn je onbaatzuchtigheid om ook mij de ruimte te geven naast je eigen ambities en carrière. 

Jee bent mijn grote held. Toppertje-Top! 

Err is nog één iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mijn 

persoon(lijkheid),, die mij altijd gestimuleerd heeft zo goed mogelijk te presenteren op 

school,, die altijd gehamerd heeft op een goede opleiding en financiële onafhankelijkheid als 

vrouw,, die mij altijd gesteund heeft bij mijn keuzes op belangrijke momenten in het leven, 

enn die altijd een rots in de branding is geweest, ook in roerige tijden. Mam, je bent een 

groott voorbeeld voor mij. 

Ditt is het sluitstuk van een decennium en een prettige tijd om aan terug te denken. 

Nogmaalss allen bedankt die hier een bijdrage aan hebben geleverd! 
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