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DANKWOOR D D 

Velenn hebben direct of indirect bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ik ben 
henn hiervoor zeer erkentelijk. Ik wil graag de volgende personen met name bedanken: 
All ee patiënten die betrokken zijn geweest bij de klinische studies en één of meerdere biopsie 
proceduress hebben ondergaan. 
Mijnn promotores, Prof. dr. P.P. Tak en Prof. dr. F.C. Breedveld, voor het creëren van de 
mogelijkhedenn voor het uitvoeren van het promotieonderzoek en voor het in mij gestelde 
vertrouwen.. Beste Paul-Peter, wij hebben elkaar in 1991 ontmoet en vanaf die tijd werken wij 
nauww samen. Ik ben je zeer erkentelijk voor de uiterst inspirerende wijze waarop je mij 
gedurendee deze periode hebt begeleid. Jij hebt mij alle kansen gegeven om uit te groeien tot wie 
ikk nu geworden ben. Ik ben je hier zeer dankbaar voor. Beste Ferry, bedankt dat je mij de kans 
hebtt gegeven mijn promotieonderzoek op jouw afdeling uit te voeren. 
All ee oud-collega's uit Leiden, voor de bijzonder fijne tijd die ik met hen mee heb mogen maken. 
Hett waren tien mooie jaren in Leiden. 
Dee leden van de promotiecommissie: Prof. dr. R.J.M, ten Berge, Prof. dr. J.D. Bos, Prof. dr. 
M.R.. Daha, Dr. S. Florquin en Prof. dr. CL. Verweij, voor het kritisch beoordelen van dit 
proefschrift. . 
All ee collega's van de afdeling Klinische Immunologie/ Reumatologie (KIR) van het AMC, voor 
dee plezierige samenwerking. Met name ben ik Maarten Kraan zeer erkentelijk voor hetgeen wat 
hijj  op het gebied van de artroscopie en digitale beeldanalyse voor onze afdeling en in het 
bijzonderr voor mij heeft gedaan. Petra Blankert, Marieke van Loon en Desiree Pots, julli e grote 
inzett en collegialiteit in een soms hectische werkomgeving stemmen mij tot grote tevredenheid. 
Petraa en Marieke, bedankt dat julli e mijn paranimfen willen zijn. Margriet Vervoordeldonk, mijn 
kamergenoot,, voor de gezellige tijd die wij, met name tijdens congressen, hebben doorgemaakt. 
All ee medewerkers van het Laboratorium Experimentele Immunologie van het AMC, voor de 
plezierigee samenwerking. René van Lier en Theo Out, voor julli e inspanningen die het mij 
mogelijkk maken de taboratoriumactiviteiten van de KIR op een efficiënte wijze uit te kunnen 
voeren. . 
Ceess Hersbach en collega's van de afdeling Anatomie, voor de steun en de vele adviezen op het 
gebiedd van digitale fotografie, alsmede voor de hulp ter voorbereiding van het drukken van dit 
proefschrift.. Beste Cees, je markante persoonlijkheid en klantgerichte, professionele benadering 
makenn van onze ontmoetingen voor mij elke keer weer een feest. 
Jacomienn Ravensbergen en Henny Smeets voor hun secretariële adviezen. 
Onzee toegewijde gastmoeder, Hanneke Driessen, die altijd bereid is geweest de opvang van onze 
kinderenn op zich te nemen als ik weer zonodig langer door wilde werken. Het heeft ons uitermate 
ontlast. . 
Mett dankbaarheid en respect gedenk ik mijn lieve ouders, die mij op nimmer aflatende wijze 
hebbenn gesteund. Lieve schoonouders, ook julli e wil ik hartelijk danken voor julli e voortdurende 
steun. . 
Lievee Martijn en Emma, julli e weten mij altijd haarfijn te wijzen op de dingen in het leven die er 
echtt iets toe doen. 
Lievee Leonie, ik wil je zeer bedanken voor het feit dat je mij tot grote steun bent geweest in de 
afgelopenn periode en voor het feit datje mij altijd alle ruimte hebt gegeven. 
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