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Dankwoord d 

HetHet schrijven van een dankwoord is een hachelijke zaak, zeker als na vijf jaar 
ogenschijnlijkogenschijnlijk stressloos werken alles klaar is en je gaat zitten voor de laatste 
woordenwoorden Heel veel mensen hebben met me meegedacht, meegewerkt, meegeholpen 
enen meegeleefd en een aantal wil ik hier speciaal bedanken. 

Vijfjaarr geleden begon ik als projectloze AIO, dus kon de te volgen route onderweg nog 
aangepastt worden. Dit had als grote voordeel dat we onze neus achterna konden varen 
enn afhankelijk van de weersomstandigheden de richting bepalen. Mijn promotoren Rene 
enn Ineke hebben grotendeels de koers bepaald en mij de coördinaten gegeven 
waardoorr we uiteindelijk een mooi eindpunt bereikt hebben. Onderweg heb ik van Rene 
dee fijne kneepjes van het vak geleerd, vooral hoe belangrijk het is om overzicht te 
houden,, wanneer overstag te gaan en het doel niet uit het oog te verliezen. Ineke zorgde 
datt ik het contact met de (klinische) buitenwereld niet verloor en hield me enthousiast 
doorr haar niet-aflatende interesse in zowel het wetenschappelijke als niet-werk 
gerelateerdee deel van mijn AlOschap. 
Esterr R, zonder goede technische ondersteuning blijft geen schip varen. Jij hebt veel 
bijgedragenn aan dit proefschrift, ook doordat je altijd meedacht over het plan van 
aanpak.. De technische crew bestond verder uit: Nelly, verantwoordelijk voor het 
verwerkenn van het materiaal van honderden patiënten, en SiLa, altijd aanwezige ervaren 
vraagbaak.. Tijdelijk aan boord om ervaring op te doen: student Jasper, het resultaat van 
jee stage kun je terugvinden in hoofdstuk 6! Het was voor mij een leuke en leerzame 
ervaringg om een deel van je opleiding te begeleiden. 
Watt minder direct betrokken maar belangrijk voor de ondersteuning: Dianne, 
duizendpoot-secretaresse,, dankzij jou ging de logistiek voor de wind. Uiteraard was ook 
dee wisselende bemanning van de AIO kamer een grote steun. Laila, Mireille en Else: als 
ervarenn rotten konden jullie me geruststellen dat alles wat ik meemaakte bij het AIO 
bestaann hoorde en niet aan mij persoonlijk lag. Altijd aanwezige vaste bemanning waren 
Godelievee en Nuno. Godelieve, jij bent echt mijn AlO-maatje geworden. Doordat we 
soortgelijkk werk deden en goed met elkaar mee konden denken en leven. Maar vooral 
ookk door de gezamenlijke congressen en alle belevenissen ter plekke, cocktails, New 
York,, films, gevulde koeken en stapavondjes. Nuno, I really enjoyed working with you, 
whichh is very stimulating since you are always one step ahead of me in thinking. 
Furthermoree I have great memories of the 80's parties and I am still always willing to 
translatee dinner menus or other important things for you. When I accidentally got into 
heavyy weather, you and G. provided me with emergency cup-a-soups and rescue-
tissues,, thanks. Tenslotte de nieuwe lichting: Delfine, Kirsten en Henrike, bedankt voor 
julliee steun (vooral) tijdens de laatste dagen, toen het schip wat water begon te maken 
enn er gehoosd moest worden. 
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Velee mensen van de afdeling Experimentele Immunologie hebben vanaf de kant alles 
gevolgdd en regelmatig advies, materiaal of afleiding verzorgd, bedankt. Het heeft de reis 
zekerr bespoedigd en aangenamer gemaakt. 
Dann het thuisfront: iedere keer als ik weer voet aan wal zette in de niet-promotie-wereld, 
konn ik rekenen op zowel vrienden als familie. De vele potten thee, etentjes, gezellige 
avondjes,, feestjes, nog meer thee en alle leuke telefoontjes en emails waren voor mij 
belangrijkk om te kunnen ontspannen en genieten. Jullie hebben me gesteund door jullie 
interessee in mijn onderzoek, door het begrip voor het feit dat ik het altijd wat drukker had 
dann gepland en door me er aan te herinneren dat het geen kwaad kan af en toe even de 
zeilenn te laten vieren. 
Astrid:: zusje, vriendin en paranimf, de all-in-one AIO heeft nu weer tijd om zelf alles te 
regelen!! Pap en mam, bedankt voor de zeillessen en de veilige thuishaven. Tenslotte 
Ramon,, ik weet zeker dat ik met jou de grote oversteek durf te maken! 
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