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DANKWOORD D 

Zoalss iedere AIO aan het eind van zijn/haar promotie-onderzoek, moet ook ik erkennen dat 
dee afgelopen jaren van pieken en dalen nooit mogelijk waren geweest zonder de praktische 
enn -niet te onderschatten- morele support van heel veel mensen. 
Ikk wil alle donoren bedanken die meegewerkt hebben aan de studie maar waar ik de naam 
niett van bekend mag maken (zowel al mijn lekgeprikte collega's als de patientjes)... Zonder 
henn had dit proefschrift hier nu niet gelegen! 
Mijnn promotores dank ik voor de mogelijkheid en begeleiding die zij mij gegeven hebben om 
ditt onderzoek uit te kunnen voeren. Taco, af en toe werd ik helemaal gek van je 
onuitputtelijkee energie en enthousiasme. Ladingen bloed kreeg ik over me heen... "Zullen we 
eenss kijken naar..?" "En wat zou er gebeuren als we nu...?" Gelukkig werkte dit meestal juist 
aanstekelijk.. We hebben toch met z'n allen heel wat mooie hoofdstukken bij elkaar bedacht. 
René,, ik moet toegeven dat we het lang niet altijd met elkaar eens waren. Beiden zijn we niet 
opp ons mondje gevallen, dus de gemoederen liepen wel eens hoog op. Ik heb je vaak 
genoegg "hou nou eens je mond!" horen zeggen... en ik dacht dat alleen maar... Juist deze 
levendigee discussies hebben tot mooie oplossingen geleid. Beiden hartelijk dank voor het 
geduldd dat jullie toonden als ik weer met twintigduizend (overigens prachtige) figuren tegelijk 
opp de werkbespreking verscheen. We hebben er toch iets moois van gemaakt! 
Waarr zou ik zijn zonder mijn paranimfen, Mi-Ran en Sofie? Mi-Ran, ontzettend bedankt voor 
jee inzet en al het werk wat je voor me hebt gedaan. Die eindeloze dagen in het lab, lekker 
Piekeren.... Ik heb heel veel plezier met je beleefd. Na een minder prettige ervaring met een 
niett nader te noemen analiste was het een verademing om met jou te mogen samenwerken. 
Sofie,, onze vriendschap gaat "way-back": van het zingen in het kinderkoor, het berichtjes 
naarr elkaar schrijven in onze natuurkundeschriften, tot aan het getuige zijn op jullie bruiloft. 
Weess niet bang, ik heb geen plannen om te emigreren! Dank je wel voor je eeuwig luisterend 
oor.. Bovendien zou dit boekje er een stuk saaier uit hebben gezien zonder jouw hulp en 
trouble-shootingg "je spreekt met help-desk Sofie", en natuurlijk die van Marco. Was toch wel 
leukk hè, die zondagavond waarop alles fout leek te gaan maar uiteindelijk het resultaat daar 
was?!! By the way, wanneer gaan we weer BBQ-en? 

Eenn bijzondere plek in dit dankwoord verdienen mijn ex-kamergenootjes, Laila, Ester, ("Ha") 
Godelieve,, Else, en Nuno. Ik heb een geweldige tijd gehad in ons daglichtloze hok. Naast de 
werk-gerelateerdee discussies (ja. ook die worden in G1-133 gevoerd) hebben we vooral veel 
gelachen.. Laila, ik heb ontzettend veel aan jou te danken, zoals je hulp bij het opstarten van 
ditt project. Je bent en blijft mijn vraagbaak ("oh Mireille, weet je dan echt niets zelf?!"). Dat 
samenwerkingsverbandd gaat heus nog wel komen. Moet jij niet iets met griepvaccins gaan 
doen?? Ester, Godelieve en Else, bedankt voor alle gesprekken, praktische tips, 
bezigheidstherapie,, ontspanning buiten het lab, "het woord van de dag", en vooral de morele 
supportt in de eindfase. Helaas vrees ik dat de verhalen uit het "domme-dingen-boekje" nu 
ookk bij een groter publiek bekend gaan worden... Ik zal jullie gezelligheid voor altijd missen! 
Nuno,, thank you for our discussions about the actions of IL-15 and IL-21, which were really 
helpfull to me. Unfortunately, this chickenpox chick has definately left the AMC... Thanks for 
alll your jokes (who turned off the light/put my chair down/locked me up in my room??) and of 
coursee the excellent idea of a couch at your place so we can talk about our problems (while 
you'ree in another room)... 
Veell succes met jullie carrières! 

145 5 



Dee afdeling Experimentele Immunologie is te groot geworden om iedereen hier persoonlijk te 
bedanken,, hoewel ik dat eigenlijk wel zou willen. Een paar mensen wil ik toch noemen. Ik 
hebb het de dames van de cellulaire diagnostiek (Karla, Annette, Jessica, Nanja, Andrea) niet 
altijdd makkelijk gemaakt... "Alweer waterpokkenbloed?!" Ik hoop dat jullie met dit boekje in de 
handd beseffen dat het toch ergens goed voor was. Bedankt! Ester R, Si-La, Frank en Ineke, 
bedanktt dat jullie me in het begin een beetje wilden adopteren en voor alle interesse en hulp 
diee ik van jullie heb gekregen bij dit project. Alle anderen bedankt voor het gekeuvel in de 
koffiekamerr (ik mis de Privé en de Makro-krantjes...), op het lab en in de trein (jarnmer dat 
wee later allebei met de auto gingen, Tamara). Dianne, bedankt voor je ondersteuning bij het 
afrondenn en versturen van mijn boekje. Alle mede-(ex-)AIO's: bedankt voor het kunnen 
spuienn van mijn frustraties en blije momenten... Altijd fijn om te weten dat er meer mensen in 
hetzelfdee schuitje zitten. En Mark, bedankt voor alle promotietips. Veel succes met jullie 
eigenn promoties! 

Maarten,, Paul, Marijke, en Debbie, hartelijk dank voor het prettige samenwerken en de 
paperss die daaruit voortgekomen zijn. Marianne (en de andere kinderartsen), bedankt voor 
hett altijd weer motiveren van de patientjes en de ouders om aan dit onderzoek mee te 
werken!! Hoofdstuk 4 is het tastbare bewijs van onze samenwerking die als een rode draad 
doorr dit proefschrift loopt. Nelia, bedankt voor het verzorgen van alle logistiek van de 
vaccinatiestudie.. Berend, bedankt voor alle tijd die je in de sorts hebt gestoken voor die 
rottigee 100.000 cellen-
Grotee dank ook aan de harde werkers van de afdeling virologie (in het bijzonder Jan, 
Pauline,Pauline, Menno, Alex en Paul). Ik heb van jullie niet alleen veel intellectuele input gekregen, 
maarr ook alle resultaten van de PCRs en serologische assays die in dit boekje vermeld 
staan.. Ik denk dat dit proefschrift een mooi voorbeeld is van een prima samenwerking tussen 
dee afdeling Experimentele Immunologie en Virologie. 

All dat bloed van die zielige kindjes werd voor het goede doel steeds maar weer afgenomen 
doorr de mensen van de kinderdagbehandeling en de prikpoli ("daar heb je dat (water-) 
pokken-meisjee weer!"). Zonder jullie was dit onderzoek nooit mogelijk geweest. Bedankt! 
Gelukkigg heb ik ook nog tijd gehad voor een leven buiten het lab. Al mijn vrienden wil ik 
bedankenn voor de interesse, een luisterend oor, en heel veel broodnodige ontspanning! Ik 
hebb nu eindelijk weer wat meer tijd om leuke dingen te gaan doen. 
Eenn andere uitlaatklep werd mogelijk gemaakt door de meiden van mijn softbalteam. Wat 
wass het heerlijk om na een dag vol frustraties die bal naar de maan te mogen slaan! En daar 
ookk nog met zijn allen ontzettend veel lol aan te beleven. Vanaf nu hoop ik weer vol energie 
opp de trainingen en wedstrijden te kunnen verschijnen. 
Mijnn schoonfamilie wil ik bedanken voor alle getoonde interesse en gezelligheid. Grote 
zussenn en broer, Monique, Roland en Chantal, bedankt dat jullie het je kleine zusje niet altijd 
evenn gemakkelijk hebben gemaakt, waardoor ik heb geleerd om mijn mannetje te staan. Pa 
enn ma, bedankt voor alle kansen en liefde die jullie me gegeven hebben. We waren het niet 
altijdd eens over mijn plan-de-campagne, maar het resultaat is er! 
Enn Jochem -last but not least- bedankt voor je eindeloze geduld en vertrouwen en vooral... je 
relativeringsvermogen.. Jag alskardej! 

146 6 


