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Dankwoord d 

Ditt proefschrift is het uiteindelijke product van vijf jaar bloed, zweet en 

tranenn maar ook van veel plezier. Soms zat het mee, soms zat het tegen, maar over het 

geheell  genomen (achteraf bezien) heb ik niet te klagen gehad. Uiteraard komt dit alles 

tott stand door adviezen, begrip, liefde en ondersteuning van anderen. Bij dezen blijf ik 

dann ook even stilstaan bij iedereen die direct of indirect bij het tot stand komen van 

ditt boekje betrokken is geweest. 

Bedanktt allemaal!!!!!!!!!!!! ! 

Eenn aantal mensen wil ik met name noemen. Allereerst mijn co-promotor, Dr. 

Ronaldd van Ree. Beste Ronald, als mijn directe begeleider heb jij een groot deel van 

mijnn dank verdiend. Ik wil je bedanken voor je optimisme, interesse, inzet en de nooit 

aflatendee bereidheid tot het beantwoorden van vragen of het spiegelen van ideeën 

en/off  resultaten. Ik heb dat in ieder geval als heel prettig ervaren. Als je straks niet 

meerr "midden op het lab" zit, maar eindelijk op je eigen kamer, hoop ik dat je een 

groott deel van deze openheid zult behouden. Vervolgens noem ik mijn promotor, 

Prof.. Dr. Rob Aalberse. Beste Rob, jouw niet te stoppen stortvloed van nieuwe ideeën 

enn het enthousiasme voor het allergie-onderzoek hebben mij hoop gebracht maar 

somss ook tot wanhoop gedreven, als ik met tien jaar vervolgonderzoek je kamer 

uitstapte.. Hoewel er af en toe wat atmosferische storing was op onze zender, denk ik 

datt onze frequentie nu een stuk duidelijker is. Rob en Ronald, ik heb de afgelopen vijf 

jaarr veel van julli e geleerd, bedankt voor jullie vertrouwen. 

Verderr wil ik Pleuni bedanken voor haar grote aandeel in de resultaten zoals 

beschrevenn in dit boekje. De geleidelijk begonnen (en weer afgebouwde) 

samenwerkingg hebben een hoop resultaten opgeleverd. Bedankt voor alle pool 1, 2 en 

3es,, dimeren en monomeren etc. etc. (ofwel gras-artefacten zoals Jaap ze 

noemt)) wij weten wel beter. Dank je wel! 

Jaap,, de bal ligt nu bij jou passeren en scoren. Je bent er bijna, nodeloos dat 

tegenn jou te zeggen trouwens; je weet het beter dan ik. Bedankt voor al je steun, 

humorr en vertrouwen. Met name voor het leren relativeren van de hobbels en kuilen 

opp weg naar het eindpunt. Je staat altijd voor iedereen klaar. Bedankt MAI O veel 

succes! ! 
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Bedanktt ook: Marcel als vraagbaak en voor het altijd kunnen vinden van allerlei 

chemicaliënn en aanverwante artikelen; Ilona voor alle hulp bij het regelen, uitvoeren en 

meee mogen doen van de histamine proeven en natuurlijk voor de gezelligheid; Marja 

voorr het altijd hebben van protocollen en buffers die je net even nodig hebt; Ellen o.a. 

voorr altijd wel een vriendelijk woord of grappig verhaaltje (over honden, dochters en 

auto's);; Ninotska als hardloop maatje; Rob D. voor nog een stukje Utrecht in 

Amsterdamm en het tennissen; Laurian omdat je altijd behulpzaam, praktische en 

vooruitstrevendd bent. Uiteindelijk zijn we door het uitvallen van mijn tripje naar Parijs 

alleenn maar samen naar Napels geweest (afgezien van alle enkele reisjes 

Maarssenbroekk natuurlijk), maar dat was erg gezellig. 

Verderr natuurlijk niet te vergeten "mijn labgenoten": Marco, Miranda, Jolanda 

enn Serge. We raken ons lab je kwijt! Die veranderingen hebben zo hun voor-en nadelen 

maarr ik vond het prettig en gezellig werken op ons stukje. Marco, overbuurman, ik zal 

hett samen motorrijden en het kunnen klagen missen! Miranda, bedankt voor al je hulp 

(o.a.. groep-1 en groep-5 ELISA's) en vrolijkheid (en de snoepjes niet te vergeten!). 

Serge,, jij bent als DNA-technoloog vanuit Utrecht naar ons lab gekomen om de 

moleculairee biologiekennis in ons lab te verhogen. Behalve dat, heb ik je als een 

geduldige,, vriendelijke en gemotiveerde collega leren kennen. Jolanda, buurvrouw, 

(behalvee voor het uitzetten van de radio) bedankt voor je bemoedigende opmerkingen! 

Ookk alle tijdelijke "labgenoten" wil ik bedanken voor hun invulling: Obe, Jessica, 

Leonardd en de mini-stage studenten (Marcel, Stephan, Angela en Joëlle) en alle 

anderenn gasten. Van de "tijdelijke-labgenoten" bedank ik in het bijzonder nog 

Viviandaa en Joost. Vivianda, je hebt heel wat keren als bijrijder gefungeerd, dat maakte 

dee files altijd een stuk gezelliger. Joost, jou wil ik bedanken voor je nooit aflatende 

pep-talks,, e-mails en SMS-jes en het vertrouwen wat je mij altijd gaf! Je bent een 

goedee vriend geworden, dank je wel. 

Ookk iedereen van de diagnostiek bedankt voor het mogen gebruiken van alle 

broodnodigee labels, sera en Sepharoses, maar ook voor de aanspraak: Steven, Astrid, 

Mare,, Jannie, Henk, Miwa, Mariam, Kim en Marianne. Last but not least Tom: 

bedanktt voor alle onzin, opbeurende en neersabelende opmerkingen (ook op het laatst 

kunn je dat toch weer niet laten he?!). Na die survival ben ik je toch in een heel ander 

lichtt gaan zien! Maar je hebt het helemaal gemaakt met het ontwerpen van het stripje 

opp de voorkant, echt tof. Dank je wel Tom, ik vind dat het erg leuk geworden is! 
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Mij nn vrienden: 

Marleenn (en Peter) en Pauline (en Hessel), bedankt voor alle gezellige etentjes, 

wijnavondjess etc. etc, ik ben blij dat onze vriendschap hematologie is ontstegen! Ik 

hoopp dat die wijnwandeltocht met zo'n zessen in noord-Italie ooit toch nog van de 

grondd komt, maar tot die tijd blijven we wel "oefenen" in Nederland. Pauline, ik heb 

bewonderingg voor je doorzettingsvermogen en nuchtere kijk. Marleen, je bent vrolijk, 

vriendelijkk en openhartig, ik ben blij dat ik je op de valreep van mijn vertrek bij 

hematologiee heb leren kennen. Wat omgang met stress betreft, hebben we veel 

dezelfdee trekjes, daarom ben ik blij dat jij mijn paranimf bent in het uur van de 

waarheid! ! 

Wijnandaa (Harry en Elvira) en Fredeneke, mijn vriendinnen van de middelbare school, 

inmiddelss heeft die school geen bestaansrecht meer, maar dat geldt zeker niet voor 

onzee vriendschap. Frederieke, bedankt voor je mail en telefoonterreur in de laatste fase 

enn houd zelf ook de moed erin! Wijnanda, succes met deze nieuwe fase in je leven en 

houdd moed het komt goed! 

All ee voetbal connecties: 

Hett "studeren" is nu een heel eind afgelopen hoor! Bedankt voor al het 

voetbalplezierr in die 17 )aar! In het bijzonder Wim: hulp-trainer was niets voor mij 

Wim,, het was voetballen of niets! Bedankt voor al je gesprekken, ik ben blij dat we 

elkaarr nog regelmatig contact hebben (nu weer iets regelmatiger beloof ik). Verder zijn 

Wouterr en ik je natuurlijk erg dankbaar voor je hulp en belangrijke bijdrage aan ons 

nieuwee huis! 

Mij nn schoonfamilie: 

Tja...julliee hebben wel indruk gemaakt toen ik 15 jaar geleden voor het eerst 

kenniss maakte. Ik denk dat ik inmiddels beter bestand ben tegen jullie "Staaltjes"! 

Maarr Peter, Sigrid (Laurens en Jasper), Paul, Karen (Maurits en ?) Frank en Melina 

(Ryan)) zonder gekheid, julli e zijn altijd bereid elkaar en anderen te helpen, gastvrij en 

attent,, dat waardeer ik enorm. Het is alleen wel weer een beetje wennen nu de familie 

zoveell  nieuwe aanwas heeft, maar het is grappig om te zien hoe julli e ieder een andere 

206 6 



Dankwoord Dankwoord 

opvoedkundigemethodee kiezen en hoe de jongens opgroeien. Bedankt voor al julli e 

support! ! 

Gerardd en Margreet, bedankt voor julli e nooit aflatende enthousiasme, steun, inzet en 

liefde.. Jullie deur is altijd open, ook midden in de nacht als je een telefoontje krijgt van 

jee zoon uit Amerika om je zieke schoondochter van haar bed te lichten! Bedankt voor 

alles! ! 

Mij nn familie: 

Paa en ma, bedankt voor julli e liefde, steun en vertrouwen. Jullie hebben mij 

gestimuleerdd en gesteund om door te gaan, mede dankzij julli e ben ik nu zo ver 

gekomen.. Jullie kunnen trots zijn lijk t mij. Ma jouw hand is ook nog terug te vinden in 

hett "lay-outen" van het boekje, dank je wel. 

Pierre,, broertje en paranimf, vroeger konden we elkaar wel eens het leven zuur maken 

bijj  het afwassen van de vaat bijvoorbeeld, maar ik kan mij zeker de laatste paar jaren 

geenn betere broer wensen! Bedankt voor al je hulp en steun. 

Lievee oma, bedankt voor alle bemoedigende gesprekken en voor de gezellige 

gourmetavondjess en zondagochtenden op de koffie. 

Lievee Wouter: 

Nuu alweer 15 jaar geleden is het allemaal begonnen op het Niels Stensen 

Collegee in Utrecht, wie zou dit toen allemaal hebben verwacht? Jij waarschijnlijk! Je 

bentt altijd optimistisch van aard geweest. Je bent mijn vriend, steun en toeverlaat 

gewordenn en hebt mijn hele ontwikkeling meegemaakt. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik 

toenn de moed heb gehad om jou te strikken! Bedankt voor al je liefde, steun, begrip, 

geduldd en vertrouwen! Geen stukken meer om door te ploeteren en het meelijden en 

afzienn van deze laatste periode loopt op zijn einde. 

Hett toeval wil dat ik nu precies 3 jaar later, net als jij op 19 september zal promoveren. 

Bovendienn zullen we beiden per 1 oktober aan een nieuwe baan beginnen op het 

UMCU.. Wat de toekomst ons verder nog zal brengen wachten we maar af, maar we 

hebbenn het goed voor elkaar! 
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