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Summary

Innate lymphoid cells (ILCs) are enriched at mucosal tissues, where they play a 
pivotal role in orchestrating an appropriate immune response through the secretion 
of cytokines, but also mediate tissue repair, immune regulation and homeostasis. 
Dysregulation of ILCs can result in chronic inflammatory diseases, cancer and 
autoimmune diseases. Natural Killer (NK) cells, were first the discovered ILC subset 
and years later helper ILCs were found. Since their discovery our understanding of 
the biology of ILCs has grown exponentially. Especially the use of high throughput 
techniques, such as single cell RNA sequencing has led to the identification of many 
ILC subsets. In this thesis we focused on the distinction, functionality and plasticity 
between helper ILCs and NK cells.

In chapter 2 we provided guidance for the isolation of ILCs from blood, tonsil, 
intestine and nasal polyp. To be able to perform high standard ILC research it is 
inevitably important to isolate these cells in a proper manner. The isolation of ILCs 
is critical, due to small cell numbers and overlapping markers with other cells of the 
immune system. We provided the minimal FACS staining needed to isolate pure ILC 
subsets, including an extensive lineage, that is based on to the most recent uniform 
nomenclature

In chapter 3 we studied the presence of ILCs in the blood of two patients harboring 
a mutation in the transcription factor GATA2, causing haploinsufficiency. This causes 
an immune disorder characterized by absence or low numbers of monocytes, 
dendritic cells, B cells and NK cells due to bone marrow failure. We show that also 
ILCs are not present in the blood of these patients, most likely due to a block in the 
differentiation of hematopoietic progenitor cells (HPCs) towards the ILC progenitor. 
These patients often receive hematopoietic stem cell transplantation to restore 
immune functions. We investigated the ILC reconstitution up to 12 months post 
transplantation. The different conditioning regimens used to treat these two 
patients, myeloablative HCT versus non-myeloablative HCT, provided us the unique 
opportunity to assess the impact of pre-treatment on ILC reconstitution. Our data 
indicate that ILCs reconstitute to normal levels within 12 months of transplantation.

In chapter 4 we explored the function and phenotype of human CD127+ helper 
ILC1s and CD103+ cytotoxic ieILC1s in the tonsil compared to conventional NK cells. 
These data indicate that ieILC1s are highly similar to NK cells. Next we investigated 
the presence of ILC1s, ieILC1s, NK cells and ILC3s in the inflamed and non-inflamed 
intestinal resection specimen from Crohn’s disease patients and observe that 

ILC1s outnumber ieILC1s in inflamed specimen. Furthermore, ILC3 numbers are 
present in smaller frequencies compared to non-inflamed controls. Described 
plasticity between ILC1 and ILC3 subsets is expanded in this chapter, as we now 
show that IFN-γ producing ILC1s can transdifferentiate towards IL-22 producing 
ILC3s, under the influence of IL-23 and IL-1β. Retinoic Acid, a vitamin A metabolite 
that is secreted by a specialized subset of dendritic cells in the intestine, further 
boosted transdifferentiation and IL-22 production. The transcription factor RORγt 
was essential for the transdifferentiation of ILC1 towards ILC3s but seemed 
dispensable for IL-22 production upon completion of differentiation. These data 
identify the environmental cues that could restore the disturbed balance of ILC1 and 
ILC3 frequency as a result of the inflammatory environment in the lamina propria 
of Crohn’s disease patients.

In chapter 5 we identified previously unrecognized cytotoxic CD94+ ILCs within 
the pool of CD127+ ILCs in the tonsil. We show that these CD94-expressing cells 
are distinct from conventional NK cells in the expression of CD127 and CD200R1, 
and the absence of NKp80, CD16 and KIRs. Three subtypes of cytotoxic ILCs are 
distinguished: CD117+NKp44+ RORγt-expressing ILC3s, CD117+NKp44- RORγt and 
Eomes-expression ILC3s and CD117-NKp44+ Eomes-expressing ILC1. Both ILC3 
subsets were most represented in the tonsil and share many features with ILC3s, 
including IL-22 production, but additionally exhibit cytotoxic capacities. We show in 
vitro that non-cytotoxic ILC3s and ILC1s have the capacity to differentiate towards a 
cytotoxic counterpart under the influence of IL-12, but not IL-15 which is a major NK 
cell stimulating cytokine. We conclude that helper ILC1s and ILC3s have the capacity 
to upregulate a cytotoxic machinery in response to pro-inflammatory cytokines. 
This is reminiscent of the existence of CD4+ cytotoxic T cells.

In Chapter 6 we studied in the human intestine the composition of cytotoxic 
ILCs, helper ILCs and NK cells by sorting the total CD127+ ILC population and the 
CD94+ NK cells and subsequent single cell RNA sequencing these populations. We 
found two subsets of cytotoxic CD127+CD94+ ILCs, of which the CD117+ subset 
displayed a naïve phenotype reflected in low expression of cytotoxic molecules 
whereas the CD117- subset expressed levels of cytotoxic molecules similar to NK 
cells. CD117- cytotoxic ILCs additionally expressed and secreted high levels of 
granulysin, a molecule that may be involved in clearance of bacteria through a 
direct killing mechanism or that may act as a chemoattractant for other immune 
cells. In inflamed intestine, the frequency of CD117- cytotoxic ILCs was increased, 
outnumbering helper ILC1s. Their increase may be beneficial for the patient as 
expression of granulysin could help elimination of harmful bacterial influx, but 
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their pro-inflammatory and cytotoxic properties may exacerbate inflammation. 
Stimulation of CD117+ cytotoxic ILCs with IL-15 resulted in upregulation of effector 
molecules, including granulysin and downregulation of CD117, providing evidence 
that these cells gain properties of CD117- cytotoxic ILCs. Anti-inflammatory TGF-β 
abrogated the secretion of granulysin in cytotoxic ILCs and expression of granzyme 
B and perforin in both NK cells and cytotoxic ILCs. These data unravel a new cellular 
population within the ILC pool that has implications for Crohn’s and their functional 
characterization could aid in the search for targets for therapeutic interventions.

In chapter 7 we describe how the studies provided in this thesis aid in our 
understanding of the function and characterization of ILC subsets in light of the 
current literature. We conclude that cytotoxicity by ILCs is differently mediated that 
than that of NK cells and that these functions may be complementary. Furthermore, 
we discussed the implication of ILCs in the current treatments of Crohn’s disease.

Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden

Ons immuunsysteem heeft de delicate taak om ziekteverwekkers zoals bacteriën, 
virussen en parasieten die constant ons lichaam proberen binnen te dringen aan te 
vallen en op te ruimen, maar tegelijkertijd moet het ongevaarlijke lichaamsvreemde 
stoffen, zoals bijvoorbeeld commensale “goede” bacteriën en voedsel, toelaten. 
Deze taak wordt uitgevoerd door een groot netwerk van immuun cellen die constant 
opzoek zijn naar eventuele bedreigingen en elkaar door het uitscheiden van stoffen, 
genaamd cytokines, op de hoogte houden van de huidige stand van zaken in het 
lichaam. Verschillende immuun cellen hebben allen hun gespecialiseerde taak en 
samen zorgen deze taken voor een goed functionerend afweersysteem.

We onderscheiden het aangeboren immuunsysteem en het adaptieve 
immuunsysteem. De cellen van het aangeboren immuunsysteem herkennen 
algemene structuren op ziekteverwekkers (pathogenen) en kunnen hier zeer snel 
op reageren. Echter, het aangeboren immuunsysteem is niet voldoende om een 
pathogeen volledig op te ruimen. Daarom sturen de cellen van het aangeboren 
immuunsysteem het adaptieve immuunsysteem aan. Antigeen Presenterende Cellen 
(APCs) nemen ziekteverwekkers op en presenteren delen hiervan (de antigenen) 
aan de T en B cellen van het adaptieve immuunsysteem. Zo worden een aantal 
dagen na de infectie adaptieve cellen geactiveerd die specifiek gericht zijn tegen de 
betreffende ziekteverwekker. Nadat de cellen van het adaptieve immuunsysteem 
hun taak hebben gedaan en de infectie is opgeruimd blijven er enkele cellen 
over die specifiek gericht zijn tegen het betreffende pathogeen en snel kunnen 
handelen als er een her-infectie plaatsvindt. Dit fenomeen heet immunologisch 
geheugen. Ongeveer 15 jaar geleden is er een nieuwe groep immuun cellen ontdekt 
die cytokines kunnen uitscheiden waarvan voorheen werd gedacht dat ze alleen 
gemaakt werden door de T cellen van het adaptieve immuunsysteem. Deze cellen 
heten ‘’Innate Lymphoid Cells’’ (ILCs), vertaald ook wel aangeboren lymfoïde cellen. 
ILCs bevinden zich voornamelijk in mucosale weefsels, dit zijn weefsels die in direct 
contact staan met de buitenwereld zoals de huid, longen en darm.

We onderscheiden verschillende subsets binnen de ILC familie met ieder hun eigen 
gespecialiseerde taak , zo zorgt zorgt de ene subset voor afweer tegen bacteriën, en 
andere subsets tegen bijvoorbeeld virussen en parasieten. Helper ILC1, ILC2 en ILC3 
subsets scheiden ieder hun specifieke cytokines uit in reactie op hun omgeving. Deze 
cytokines sturen andere immuun cellen aan maar zorgen ook voor heropbouw van 
de buitenste cellulaire laag (epitheel) van het weefsel na een infectie. Ze helpen dus 
bij het tot stand brengen van een afweerreactie en het repareren van de gevolgen 
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hiervan. Daarbij dragen hun signalen bij aan een strikte scheiding van bacteriën en 
het onderliggend weefsel.

Natural Killer (NK) cellen behoren ook tot de ILC familie maar hebben als functie om 
gecompromitteerde cellen, zoals maligne en geïnfecteerde cellen, in de omgeving op 
te ruimen door ze te doden door middel van uitgescheiden cytotoxische moleculen 
genaamd perforines en granzymen. Daarom vallen NK cellen onder de noemer 
cytotoxische cellen.

De universele onderverdeling en benoeming van immuun cellen is handig, omdat 
men precies weet over welke type cel een onderzoek gaat. Echter, het blijkt dat 
deze onderverdeling in functionaliteit in het ILC veld lastiger is omdat ILC subsets 
in reactie op hun omgeving hun functie en uiterlijk kunnen veranderen, een 
fenomeen genaamd plasticiteit. De oplettende lezer zal nu door hebben waarom 
er een kameleon op de kaft afgebeeld staat, kan je ook bedenken wat de stippen 
voorstellen (tip: bekijk pagina 167)? Bijvoorbeeld, een ILC3 kan ter plekke de functies 
van een ILC1 krijgen als de omgeving daarom vraagt, zonder dat er nieuwe immuun 
cellen uit het bloed gerekruteerd hoeven te worden. Deze plasticiteit bestaat tussen 
bijna alle helper ILC subsets, maar is niet beschreven voor humane NK cellen.

In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar de plasticiteit van ILC1 en ILC3 
en naar het bestaan en de functionaliteit van cytotoxische ILCs en hun onderscheid 
van NK cellen met focus op de (ontstoken) darm. Ook hebben we vaak ILCs uit 
keelamandelen gebruikt voor dit onderzoek, omdat alle ILC types hierin voorkomen 
en keelamandelen vaak voorhanden zijn.

In hoofdstuk 2 geven we een handleiding voor hoe ILCs het beste geïsoleerd kunnen 
worden uit bloed, keelamandelen, darm en neuspoliepen. Het isoleren van ILCs 
is uitdagend, omdat ze niet in grote getalen voorkomen en er een grote groep 
aan markers nodig is om ze te identificeren. Hierbij ligt contaminatie van immuun 
cellen die in grotere getalen voorkomen op de loer. Daarbij moet ieder weefsel op 
een andere manier behandeld worden, om een zo hoog mogelijk aantal cellen te 
isoleren. In dit hoofdstuk beschrijven we tevens welke markers nodig zijn volgens 
onze standaarden om verschillende ILC subsets van elkaar te onderscheiden.

In hoofdstuk 3 beschrijven we twee patiënten met een mutatie in het gen wat 
codeert voor de transcriptiefactor GATA2. Deze patiënten missen een groot deel van 
hun immuunsysteem. Wij laten zien dat deze patiënten geen voorlopers van ILCs in 
hun beenmerg hebben en geen ILCs en NK cellen in het bloed hebben. Deze patiënten 

zijn zodanig immuun gecompromitteerd dat ze vaak een stamceltransplantatie nodig 
hebben, waarbij de stamcellen en het immuunsysteem wordt vervangen door het 
immuunsysteem van een donor. We zien in deze patiënten dat het ILC compartiment 
binnen 12 maanden volledig herstelt na transplantatie. Verder onderzoek zou 
moeten uitwijzen op welke manier GATA2 betrokken is bij de ontwikkeling van ILCs.

In hoofdstuk 4 hebben we ons gefocust op de aanwezigheid van helper ILC1 en ILC3 
in de humane darm en de plasticiteit tussen deze subsets. We zien dat patiënten met 
de ziekte van Crohn meer ILC1 in hun darmweefsel hebben dan controles zonder 
ontsteking. Eerder onderzoek liet zien dat deze ILC1 ontstaat uit ILC3 onder invloed 
van inflammatoir IL-12 en IL-1β. Deze ILC1 maken inflammatoire cytokines, zoals 
IFN-γ, die kunnen bedragen aan het ontstekingsproces. In dit hoofdstuk beschrijven 
we dat bovengenoemd proces omkeerbaar is, namelijk ILC1 kunnen veranderen in 
ILC3 onder invloed van de cytokines IL-23 en IL-1β. Dit proces wordt versterkt door 
retinoïnezuur, een derivaat van vitamine A. Deze ontregelde plasticiteit tussen ILC1 
en ILC3 in patiënten met de ziekte van Crohn kan de ontsteking verergeren.

In hoofdstuk 5 beschrijven we dat ILC1 en ILC3, onder invloed van het inflammatoire 
cytokine IL-12, cytotoxische functies kunnen krijgen, zonder dat ze veranderen in NK 
cellen. Daarbij vinden we in keelamandelen cytotoxische cellen die lijken op helper 
ILC3 en ILC1. Het blijkt dus dat helper ILCs de capaciteit hebben om cytotoxische 
functies te genereren wat ze in staat stelt om maligne of geïnfecteerde cellen op 
te ruimen. Inderdaad, als we deze cytotoxische cellen isoleren uit vers weefsel of 
opkweken vanuit ILC3, zien we dat ze in staat zijn om tumorcellen te doden. Verder 
onderzoek zou moeten uitwijzen of deze cytotoxische ILC3s ook in staat zijn om 
geïnfecteerde cellen te doden.

In hoofdstuk 6 analyseren we het volledige spectrum van helper ILCs, cytotoxische 
ILCs en NK cellen in gezond en ontstoken darmweefsel. Dit ontstoken weefsel is 
afkomstig van patiënten met de ziekte van Crohn, een ziekte waarbij de darm 
chronisch ontstoken is en de laatste behandeloptie bestaat uit het operatief 
verwijderen van het aangedane stuk darm. We vinden ook hier aanwezigheid 
van cellen die lijken op helper ILCs, maar een cytotoxisch voorkomen hebben, 
vergelijkbaar aan wat we in hoofdstuk 2 vonden. In deze cellen vinden we een zeer 
hoge unieke expressie van het cytotoxische molecuul granulysine. Dit molecuul is 
beschreven als bactericide omdat het bacteriën kan doden, maar ook kan het andere 
inflammatoire immuun cellen naar zich toe trekken. Deze granulysine+ ILCs zijn in 
hoge mate vermeerderd in ontstoken darm van Crohn patiënten. De vraag is of deze 
cellen bijdragen aan het ontstekingsproces en dus onwenselijk zijn, of dat ze door 
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hun antibacteriële functie juist helpen bij het opruimen van infiltrerende bacteriën 
in deze patiënten. Verder onderzoek zou deze vraag moeten beantwoorden.

Het ILC veld is exponentieel gegroeid in de afgelopen jaren en tijdens het uitvoeren 
van ons onderzoek zijn er verschillende onderzoeken gepubliceerd die raakvlakken 
vertonen met onze bevindingen. In hoofdstuk 7 integreren we onze bevindingen 
met de bevindingen van andere onderzoeken. Samengevat hebben de onderzoeken 
van dit proefschrift geleid tot het verder uitzoeken van de plasticiteit tussen ILC1 
en ILC3 en de implicatie in de ziekte van Crohn. Daarbij identificeren we een nieuw 
type immuun cel met potentieel gespecialiseerde functies, zoals het opruimen 
van bacteriën en/of het aantrekken van andere immuun cellen. Door de factoren 
te identificeren die leiden tot het lokaal ontstaan van inflammatoire ILCs en het 
eventueel omkeren hiervan, openen we de mogelijkheid tot onderzoek naar 
therapeutische ingrijpen.
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Dankwoord

Na effectief ongeveer 7 jaar in het AMC, op Celbiologie en EXIM  te hebben 
rondgelopen als stagiaire en PhD student, voelt deze plek als mijn wetenschappelijke 
thuisbasis. In deze tijd hebben velen een positieve invloed gehad op hoe ik dit PhD 
traject heb ervaren. Daarom wil ik graag mijn dank uitspreken richting iedereen die 
erbij betrokken was.

Beste prof. dr. Spits, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, beste Hergen, 
wat een eer dat ik na mijn stage mocht terugkomen om jouw laatste PhD student te 
worden. Vanzelfsprekend heb ik veel geleerd over immunologie en onderzoek doen, 
maar ook over zelfstandigheid. Je gaf me de vrijheid om mijn onderzoeksrichting en 
experimenten zelf te verzinnen. Hierbij liet je me soms flink zwemmen, maar als ik er 
niet uitkwam kon ik bij je aankloppen. Ik ben zeer onder de indruk van jouw brede 
wetenschappelijke kennis (ik noemde je wel eens een wandelende immunologie 
encyclopedie) en de vaardigheid om ingewikkelde concepten zo te benaderen dat 
ze logischer worden, dit alles vaak gecommuniceerd met een aardige dosis zakelijke 
directheid. Jouw ervaring en kennis voelde als een vangnet waarop ik altijd kon 
terugvallen, bedankt voor alles!

Jochem, van stagebegeleider naar copromotor! Ik ben zo geïntrigeerd door jouw 
aanstekelijke enthousiasme voor onderzoek, je out-of-the box ideeën, eindeloze 
doorzettingsvermogen en hoe jij ieder verhaal aantrekkelijk weet te structureren. 
Ik baalde dat je vertrok in mijn eerste jaar, maar gelukkig bleef je na je vertrek 
bereikbaar voor input en was een belletje of appje vaak voldoende om mij uit een 
dal te halen. Bedankt dat je altijd tijd vrij wilde maken te midden van je eigen drukte. 
Ik zie uit naar de vorming van het Bernink-lab, waarvan ik zeker weet dat die er gaat 
komen!

Prof. dr. Mebius, dr. Cupedo, prof. dr. van Lier, prof. dr. Eldering, prof. dr. 
Geijtenbeek, prof. dr. de Jong, bedankt voor het zitting nemen in mijn commissie 
en het beoordelen van mijn proefschrift. 

Zonder het MDL chirurgie team was dit proefschrift niet af gekomen. In het bijzonder 
wil ik Dr. Buskens bedanken voor de samenwerking en Marte voor de hulp bij het 
verkrijgen van weefsels en je snelle hulp voor de ILC1 paper. 

Geen promotie zonder paranimfen. Yannouck, daar zijn we dan, van 2015 naar 
2021. Wat hebben we gelachen (Carnaval, Oxford, Kos, Valto), gehuild (vooral ik; 

Valto, laptop+flesje, bedankt dat je er ff bij bleef…), elkaar van werk af gehouden, 
maar elkaar ook zeker op de juiste momenten gemotiveerd door te zetten en zelfs 
nog even die GATA2 paper geschreven. We zeiden wel eens: hoe saai zou het zijn 
als we niet meer op dezelfde plek werken. Gelukkig kom ik graag in Amsterdam en 
jij natuurlijk nog liever in het mooie Capelle. Ik zie uit naar jouw grote dag! Chantal, 
bedankt dat jij mij een hoop (last minute) lab werk uit handen hebt genomen door 
heel veel weefsels op te werken. Ik mis onze gezellige gesprekken in de flowkast. 
Super om te zien dat je je draai hebt gevonden als docent.

(Oud)-Spits leden; Balthasar, Van FRC tot FDC, mij te moeilijk. Slenterend over de 
gang met een kopje koffie+stroopwafel, even buurten bij L3-111, begon je je gelukkig 
ook te bemoeien met ILCs. Bedankt dat je jouw bioinformatics vaardigheden 
hiervoor wilde inzetten. Jouw kalme aanpak van problemen en je uitgebreide kennis 
van reagentia en technieken waren leerzaam. Succes in Utrecht! Itziar, you are 
one of those persons who showed me what passion for research is. Thank you for 
always taking the time to answer questions and help me in the lab. I’m convinced 
your own lab in Stockholm will be very successful. Maho, I still don’t understand 
how you did it; combining your phd with arranging a lot of general labstuff for us. I 
guess you have to be Mah☺ to do that! Your tidiness, accuracy and work mentality 
were a very good example for me, thank you. Esther en Kees, bedankt voor het 
ophalen en verwerken van weefsels bij de Beahuis & Bloemenhovekliniek, dit heeft 
mooie data opgeleverd. Suzanne, ik bewonder de snelheid en efficiëntie waarmee 
jij data kon genereren. Bedankt voor de leuke tijd in Japan, nog steeds moet ik 
lachen om die falende insta foto’s die we probeerden te maken. Kornel, jij bent de 
absolute foto-winnaar, waar je nog wel wat oefening in kan gebruiken is het eten 
van RAMEN noodles en je lach inhouden tijdens teams meetings. Bedankt voor het 
lachen en ook voor je snelle antwoorden op appjes met vragen. Mara, thank you 
for helping in the lab whenever needed, and I still carry the nickname cucumber 
girl with pride. Joannah, Joooo how I miss your accent (and you). Thanks for your 
advice whenever needed, already in the Klenerman lab. I did not like you leaving, 
but I understand you prefer to be surrounded by scones and clotted cream. Xavi, 
thanks for brainstorming with me on projects. I enjoyed your out of the box idea 
pitches during meetings. Amber, je wist snel uit een grote dataset de interessante 
bevindingen te filteren. Ik ben benieuwd naar je volgende stappen. Ook wil ik 
Sophie, Kristine, Ivan en Melanie bedanken voor de fijne start in het lab toen ik 
terugkwam als PhD student.

Hazenberg/Blom groep, leuk dat onze labs met elkaar verbonden waren. Mette, 
bedankt dat jouw deur altijd open stond voor een praatje, zowel over koetjes en 
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kalfjes als voor serieuzere gesprekken. En nog even die GATA2 paper eruit geknald! 
Bianca, je input in de Spits meeting werd gewaardeerd. Japan, Val Thorens en 
Curaçao waren leuk, waar gaat ons volgende reisje naartoe? Said, we go wayyy 
back, in 2014 noemde je me al ‘’tatta’’, gelukkig ben je daarmee gestopt. Bedankt 
dat je zo’n leuke kamergenoot was. Succes met het laatste deel van je PhD. Nienke, 
hardloopmaatje, bedankt voor de vele kilometers en dat je altijd klaarstond om te 
helpen met randzaken en vragen, ik had er soms nogal wat. Super dat jij de laatste 
proeven voor de GATA2 paper hebt gedaan. Vera, bedankt voor de gezelligheid en 
mijn eerste echte Bossche bol ooit!

Berend, Toni en Kim, zonder jullie op de FACS-faciliteit had het een drama 
geweest, bedankt dat jullie altijd klaarstonden om te helpen en zelfs met mij wilden 
videobellen op de late vrijdagavond als ik weer eens een nieuwe error kreeg. Dit 
heeft heel wat proeven gered. 

Kamergenoten; Florianne, jij kan kletsen zeg! Dat bracht veel gezelligheid. En wat 
betreft die phd: you can do it. Sanne, Mohammed, Lianne, Cristoforo, bedankt 
dat jullie de kamer zo’n fijne plek maakten.

K0; wat een hoop mensen die de afgelopen 5 jaar zo leuk hebben gemaakt met 
activiteiten van pubquiz tot hockeytoernooi tot borrels. En, niet onbelangrijk, 
bedankt aan iedereen die last-minute een experiment heeft gered door mij 
antilichamen te geven, in het bijzonder Tom Hofland en Ester Remmerswaal.

Siska, bedankt dat je je creativiteit wilde inzetten voor de vormgeving van de kaft 
van dit boekje. Het brainstormen met jou heeft geleid tot de huidige vorm.

Papa, mama, Rick, het voelt vreemd om jullie hier op papier te bedanken, maar 
ik ga het toch doen, misschien zelfs wel op z’n Amerikaans ;). In de randzaken van 
mijn promotietraject heb ik veel aan jullie gehad Papa, je wist vaak de juiste vragen 
te stellen om mij tot nieuwe inzichten te laten komen die hielpen in het maken van 
bepaalde keuzes en om gemotiveerd te blijven. Jouw tegeltjeswijsheden zijn soms 
cliché maar hebben me vaak genoeg aan het denken gezet. Mama, van jou heb ik 
geleerd (of geërfd?) ad rem te zijn en tot op zekere hoogte maling te hebben aan wat 
mensen van je denken. Dit geeft een bepaald gevoel van vrijheid. Ik ben trots dat ik 
zoveel op je lijk. Rick, als jij op school nooit de bèta kant had gekozen dan vraag ik 
me af of ik dat wel had gedaan. Vroeger als ik mijn huiswerk niet begreep zei je wel 
eens ‘’dat is toch makkelijk?’’. Dit frustreerde mij, maar gaf ook extra motivatie om 
het wel te willen begrijpen. Ik heb bewondering voor jouw intelligentie en vermogen 

om ingewikkelde concepten tot in detail uit te zoeken en dit ook nog eens goed te 
kunnen uitleggen, in mijn ogen een uitzonderlijke gave.

Tot slot, het mooiste wat ik aan mijn AMC tijd heb overgehouden ben jij Armando. Te 
midden van de drukte van je eigen onderzoek ben je altijd in de gelegenheid om een 
luisterend oor te bieden en rust in mijn hoofd te brengen (en die is nogal eens druk). 
Het leven is zoveel leuker met jou en ik heb ontzettend veel zin in onze toekomst! 








