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9.4 About the Author 
Mariska Meijer was born February 7th 1992 in Amersfoort, the 
Netherlands. She received her secondary education at the 
Corderius College in Amersfoort and at the Junior College of 
Utrecht University, and graduated cum laude in 2010. She 
enrolled in the honours programme of Utrecht University, 
pursuing her bachelor’s degree at University College Roosevelt 
in Middelburg, the Netherlands. During this time, she was 
awarded a grant via the SIRIUS programme to perform an 
internship at the university of Warsaw, which resulted in her 
first scientific publication. Continuing her work on neutrophils, 
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she wrote her thesis under supervision of Dr. Frans van Overveld and Prof. Dr. Ger 
Rijkers, who guided her towards publication. In 2013, she obtained her bachelor of 
science summa cum laude. 

Fascinated by the world of immunology, she continued her studies at Leiden University, 
where she studied Biomedical Sciences with a specialization in Immunity, Infectious 
Diseases and Tolerance. During her master’s, she performed internships on regulatory 
T cells at the Leiden University Medical Center, and on experimental autoimmune 
encephalitis the Biomedical Primate Research Center. During this time, she obtained 
the BW Plus scholarship. For her thesis on the effect of the microbiome on metabolism 
and weight cycling she travelled to the Elinav Lab, Department of Immunology, at the 
Weizmann Institute of Science in Rehovot Israel, which was partially funded by a LISF 
scholarship. The Leiden University Faculty of Medicine elected her thesis as a 
candidate for the Leiden University Thesis Awards, where it received second place. 
Mariska obtained her MSc in Biomedical Sciences in 2015. 

Returning to the Netherlands, Mariska started her PhD training at the laboratory of 
Prof. Dr. Tom van der Poll, under supervision of Dr. Brendon P. Scicluna and Dr. Fabrice 
Uhel. Together, they studied the role of Tenascin C during critical illness, focussing on 
pneumonia and pneumosepsis. The results of this work are presented in this thesis.

After her PhD, Mariska moved to the Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, 
where she is studying T-cell acute lymphoblastic leukemia in the group of Dr. Jules 
Meijerink. 

Chapter 10. Dankwoord 
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Dankwoord 
Een promotietraject is een lange reis, die ik gelukkig niet alleen heb hoeven maken. 
Zonder de vele mensen om mij heen, had ik dit proefschrift niet kunnen maken. Jullie 
hebben mij gesteund, geraakt, geïnspireerd en geholpen. Daar ben ik iedereen zeer 
dankbaar voor. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Allereerst mijn promotor: Tom. Onder jouw begeleiding ben ik aan dit avontuur 
begonnen. Vers afgestudeerd kwam ik de groep binnen – en wat wist ik weinig van 
wat mij te wachten stond. Gelukkig had jij als ervaren promotor dat overzicht wel, en 
tijdens onze vele besprekingen hield jij altijd die stip op de horizon in de gaten. 
Onderzoek doen is onvoorspelbaar. Van jou heb ik geleerd om steeds een brede blik te 
houden, en onverwachte uitkomsten als nieuwe kans te zien. Jij gaf me altijd het 
vertrouwen dat het schip de haven zou bereiken, dankjewel daarvoor. 

Brendon, Mr. B, mijn copromotor. Vol tomeloze energie en optimisme zag jij altijd 
nieuwe mogelijkheden. Jij denkt steeds groot, in nieuwe kansen, technieken en studies 
– een mooie eigenschap als onderzoeker. We hebben samen veel koffie gedronken en 
besproken – niet alleen over het project, maar ook over wat het betekent om 
wetenschapper te zijn. Ik heb veel van jou geleerd, niet alleen als wetenschapper maar 
ook als persoon. Dankjewel dat je deze weg samen met mij hebt afgelegd. 

Fabrice: you came to CEMM at a time where my project was taking a new direction. 
We worked together on the clinical studies, which I couldn’t have done without your 
clinical expertise. Beyond our scientific collaboration, I could count on your support 
during the hard and the happy times. Thank you for bringing new perspectives to the 
table every time. 

Alex, dankzij jouw ervaring hebben we de experimenten goed en robuust op kunnen 
zetten. Of het nu ging over neutrofielen of muizen, jij had altijd waardevolle input. Ik 
heb ook veel van jou geleerd tijdens het schrijven van de artikelen. Je gaf vaak aan hoe 
een zin nog net niets preciezer kon, en hoe we de data zo goed mogelijk in de context 
van alle andere CEMM studies konden plaatsen. Dankjewel voor al je expertise. 

Ik wil mijn promotiecommissie bedanken voor hun bereidwilligheid om zitting te 
nemen in mijn commissie. Professor Rijkers, professor Florquin, professor van Vugt, 
professor Wiersinga, Dr. Lutter en professor van Vlaar, bedankt voor jullie tijd en 
bereidheid om dit proefschrift kritisch te beoordelen. 

Onderzoek doen is staan op de schouders van degenen die voor je kwamen. Ik ben 
mijn dank verschuldigd aan iedereen die betrokken is geweest bij de MARS studie – 
zonder de door jullie verzamelde data had dit proefschrift niet tot stand kunnen 
komen. Een aantal mensen wil ik hierbij specifiek benoemen. Lonneke, dankzij jouw 
hulp konden wij snel met de MARS database aan de slag. Ik wil professor doctor 

144

Marcus Schultz en doctor Olaf Cremer hartelijk bedanken voor hun waardevolle 
epidemiologische en klinische inzichten bij de totstandkoming van dit onderzoek. 
Tevens wil ik stilstaan bij alle patiënten en hun naasten, die bereid waren om deel te 
nemen aan wetenschappelijk onderzoek en daarmee deze studies mogelijk hebben 
gemaakt. 

Ik wil al mijn coauteurs bedanken voor hun waardevolle input. Professor Joris Roelofs, 
bij jou kon ik steeds aankloppen voor nieuwe coupes die gescoord of gefotografeerd 
moesten worden. Dankjewel dat je hierbij ook de tijd nam om mij uit te leggen wat 
een ervaren patholoog allemaal ziet – ik heb daar veel van geleerd. Lieuwe Bos, 
dankjewel voor al je klinische inzicht en expertise op het gebied van ARDS. Hessel – wij 
hebben heel wat discussies gevoerd over statistiek. Dankjewel voor jouw 
enthousiasme en expertise. Ik vond het erg gezellig om na de verhuizing een kantoor 
te delen – en de incidentele lift naar Amersfoort was mooi meegenomen! Doctor 
Gertraud Orend, thank you for sharing your expertise in Tenascin C with us. Your 
support for this thesis was invaluable and ranged from supplying us with the mouse 
strain, to your help in writing and revising the final manuscripts. You also connected us 
to Chérine Abou Fayçal, who I must thank for her willingness to perform a staining that 
kept eluding us. 

Onderzoek doe je niet alleen. Ik wil dan ook al mijn collega’s, de Tommies, bedanken 
voor de route die we samen hebben afgelegd. Jeroen, jij was altijd beschikbaar voor 
vragen en advies – ook na de overstap van Neogene. Ik bewonder je houding als 
wetenschapper, en ik heb veel van je geleerd. Danielle, Jasmin, Monique, Heleen en 
MoniQue: jullie verrichten het harde werk om te zorgen dat het onderzoek blijft lopen. 
Regina, dankjewel voor alle hulp met de kleuringen. Joost en Marieke: zonder jullie 
hulp zat ik nu nog in het muizenhuis. Jack, Desiree, Natasja, Anja, Ivan en Stijn: wij 
begonnen allemaal niet lang na elkaar. Dank voor alle koffie, lunches en gesprekken. 
We hebben samen veel gezien en gedaan, van labwerk tot squashen. Jullie waren ook 
aanwezig op onze bruiloft, en dat zal niet snel vergeten worden! Hina, while your work 
focussed on bioinformatics, we shared many good chats as part of Brendon’s team. 
Joe: I met you at one of Tom’s famous not-a-BBQs, just before you joined our group. 
We shared an office only briefly, but your helpful nature, quick humour and love for 
good tea made for a lovely atmosphere. Tjitske, Max, Nora en Bas, jullie waren dan 
wel “Joosties”, maar dat maakte ons niet minder collega’s. Dank voor jullie introductie 
in de beste Amsterdamse cafés, en alle filosofische, wetenschappelijke en gewoon 
maffe gesprekken. Jos, Dieuwertje, Michelle en Ewoud, jullie maakten de sfeer op G2 
maar ook vaak daarbuiten. Onder het genot van bier en bitterballen kon het gesprek 
serieus of komisch zijn, maar het was altijd gezellig. Erik, you were at our group for a 
short time, but I appreciated your calm nature and the good conversations we had. Ik 
wil ook alle andere CEMMies bedanken met wie ik de afgelopen jaren korter of langer 
heb samengewerkt: Kees, Jan-Willem, Hella, Alexander, Jacqueline, Chao, Dorith, 
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Emma, Jeanine, Harjeet, Hisatake, Fahimeh, Wan Hai, Berke, Abiyeet, Liu, Liza, 
Stephanie, Anno, Michiel, Fayola, Valentine, Amber, Justin, Alex en Tom. Bedankt voor 
alle meetings en borrels binnen en buiten het AMC. 

In deze opsomming ontbreekt nog iemand. Xanthe, jij was het kloppende hart van de 
groep. Jij organiseerde borrels, squashen, schaatsen, en nog veel meer. Jij was ook 
degene die mij wegwijs heeft gemaakt in het lab. Samen hebben we heel wat 
protocollen opgezet, voor de ELDERBIOME maar ook voor mijn project. Ik bewonder je 
om je enthousiasme, intelligentie en loyaliteit. We hebben hele verschillende 
karakters, maar er is een mooie vriendschap uit voortgekomen. We hebben veel 
gedeeld, of het nu ging over de wetenschap of relaties, werk of privé, dankzij onze 
verschillende invalshoeken heb ik veel van je geleerd. Dankjewel voor alle koffie, 
borrels en squashmiddagen, en dankjewel dat je mijn paranimf wil zijn. 

Anouk – mijn labmaatje op het eerste gezicht. Al tijdens die eerste fietstocht naar 
Vlissingen hadden wij een klik. We volgden vaak dezelfde vakken, en over de 
samenwerking hoefden we al snel niet meer na te denken. Ik heb je leren kennen als 
niet alleen erg slim, maar ook als zorgzame en oprechte vriendin. Ook na onze studie is 
onze vriendschap hecht gebleven. Nog steeds hebben we lange gesprekken over de 
wetenschap, waar wij nog steeds dezelfde interesses hebben. Andere dagen delen we 
lief en leed tijdens een kop thee of een lange wandeling – ik hoop dat we dit nog lang 
blijven doen. Ik kan me deze promotie niet zonder jou voorstellen. Dankjewel dat je 
hier als paranimf bij wil zijn. 

Een promotietraject is een achtbaan – en ik wil mijn dierbare vriendinnen en vrienden 
bedanken die er tijdens alle hoogte- en dieptepunten bij waren. Corline, bedankt voor 
alle spelletjes, wandelingen, telefoongesprekken en gewoon lekker-op-de-bank-hang- 
avonden. Jouw dromen zijn inspirerend en je reality-checks waren soms hard nodig. 
Dankjewel voor al je support – inclusief de nieuwe hobbies die achteraf perfect bleken 
voor de corona lockdown. Happy knitting, and may the dice be ever in your favor. 
Lieneke, of je nu in Middelburg, Leuven, Dalfsen of Deventer zit: we weten elkaar altijd 
te vinden. Of het nu over theologie gaat, over de academie of gewoon lekker melige 
humor – onze vriendschap is een kostbaar bezit. Daphne, wat is er veel gebeurd 
tijdens onze beider promotietrajecten. We hebben elkaars huwelijk mee mogen vieren 
en natuurlijk is Soren er nu bij. We komen graag nog een keer van je heerlijke 
kookkunsten genieten. Konstantin, Floris en Rachel: ik heb zelden met mensen zo snel 
een zo hechte band opgebouwd. Het is heerlijk om samen stoom af te blazen door 
even in de huid van een ander te kruipen. Met jullie erbij ben ik niet bang voor beren 
op de weg! Tim, Femke, Franka, Tom, Oscar en Sophie: dank voor alle 
spelletjesavonden, etentjes en gezelligheid. Astrid, Dorien, Elina, Giovanna, Jolanda, 
Kik, Pauline, Lysanne en Sandra: bedankt voor alle gezelligheid en enthousiasme 
binnen en buiten het volleybalveld! 
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Betty, Jan, Tiemen, Jasper en Helena: ik heb me vanaf het begin welkom gevoeld. 
Bedankt dat jullie er altijd voor ons zijn, ik ben blij dat ik jullie familie mag noemen. 
Remco en Erik, grote broers beschermen hun zusje tegen alles, behalve natuurlijk 
tegen zichzelf – maar dat noemen we weerbaarheidstraining. Ik ben blij dat we nog 
steeds een hechte band hebben. Irene en Diandra, de beste schoonzusjes die ik me 
kon wensen. En die mannen maar verbaasd zijn dat wij met zijn drieën op een 
springkussen of voor een Disneyfilm eindigen. Sander, Senn, Esmee en Evan: van jullie 
wordt ik altijd vrolijk. Jullie onbekommerde ontdekkingsdrang herinnert mij steeds aan 
waar het in de wetenschap om draait: nieuwsgierigheid. Bedankt voor alle knuffels en 
inspiratie – ik hoop dat ik nog lang met jullie de wereld mag ontdekken! 

Lieve papa en mama, jullie hebben mijn nieuwsgierigheid altijd gevoed. Van jongs af 
aan was ik gefascineerd met het onbekende. Uiteindelijk werd ik geen oceanoloog 
(waar een 5-jarige dat woord had opgepikt zullen we nooit weten) – maar als 
immunoloog zit het er niet ver vanaf. Dank jullie wel voor het eindeloze voorlezen, het 
geduld met elk onderwerp dat mijn interesse greep, en bovenal jullie 
onvoorwaardelijke steun en vertrouwen. Jullie hebben mij altijd gestimuleerd mijn 
dromen achterna te gaan, en dat heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Bedankt dat ik nog 
steeds met alles bij jullie terecht kan. Dit proefschrift draag ik aan jullie op. 

Als laatste, maar zeker niet als minste: Gerben. Bedankt voor je eindeloze steun en 
geduld bij het maken van dit proefschrift. Als het stormt, ben jij mijn anker en als de 
zon schijnt maken we er samen een feestje van. Jouw liefde is onvoorwaardelijk, en 
wat wij samen hebben is mijn mooiste bezit. Samen kunnen wij alles aan! 
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Dankjewel voor al je support – inclusief de nieuwe hobbies die achteraf perfect bleken 
voor de corona lockdown. Happy knitting, and may the dice be ever in your favor. 
Lieneke, of je nu in Middelburg, Leuven, Dalfsen of Deventer zit: we weten elkaar altijd 
te vinden. Of het nu over theologie gaat, over de academie of gewoon lekker melige 
humor – onze vriendschap is een kostbaar bezit. Daphne, wat is er veel gebeurd 
tijdens onze beider promotietrajecten. We hebben elkaars huwelijk mee mogen vieren 
en natuurlijk is Soren er nu bij. We komen graag nog een keer van je heerlijke 
kookkunsten genieten. Konstantin, Floris en Rachel: ik heb zelden met mensen zo snel 
een zo hechte band opgebouwd. Het is heerlijk om samen stoom af te blazen door 
even in de huid van een ander te kruipen. Met jullie erbij ben ik niet bang voor beren 
op de weg! Tim, Femke, Franka, Tom, Oscar en Sophie: dank voor alle 
spelletjesavonden, etentjes en gezelligheid. Astrid, Dorien, Elina, Giovanna, Jolanda, 
Kik, Pauline, Lysanne en Sandra: bedankt voor alle gezelligheid en enthousiasme 
binnen en buiten het volleybalveld! 
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Betty, Jan, Tiemen, Jasper en Helena: ik heb me vanaf het begin welkom gevoeld. 
Bedankt dat jullie er altijd voor ons zijn, ik ben blij dat ik jullie familie mag noemen. 
Remco en Erik, grote broers beschermen hun zusje tegen alles, behalve natuurlijk 
tegen zichzelf – maar dat noemen we weerbaarheidstraining. Ik ben blij dat we nog 
steeds een hechte band hebben. Irene en Diandra, de beste schoonzusjes die ik me 
kon wensen. En die mannen maar verbaasd zijn dat wij met zijn drieën op een 
springkussen of voor een Disneyfilm eindigen. Sander, Senn, Esmee en Evan: van jullie 
wordt ik altijd vrolijk. Jullie onbekommerde ontdekkingsdrang herinnert mij steeds aan 
waar het in de wetenschap om draait: nieuwsgierigheid. Bedankt voor alle knuffels en 
inspiratie – ik hoop dat ik nog lang met jullie de wereld mag ontdekken! 

Lieve papa en mama, jullie hebben mijn nieuwsgierigheid altijd gevoed. Van jongs af 
aan was ik gefascineerd met het onbekende. Uiteindelijk werd ik geen oceanoloog 
(waar een 5-jarige dat woord had opgepikt zullen we nooit weten) – maar als 
immunoloog zit het er niet ver vanaf. Dank jullie wel voor het eindeloze voorlezen, het 
geduld met elk onderwerp dat mijn interesse greep, en bovenal jullie 
onvoorwaardelijke steun en vertrouwen. Jullie hebben mij altijd gestimuleerd mijn 
dromen achterna te gaan, en dat heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Bedankt dat ik nog 
steeds met alles bij jullie terecht kan. Dit proefschrift draag ik aan jullie op. 

Als laatste, maar zeker niet als minste: Gerben. Bedankt voor je eindeloze steun en 
geduld bij het maken van dit proefschrift. Als het stormt, ben jij mijn anker en als de 
zon schijnt maken we er samen een feestje van. Jouw liefde is onvoorwaardelijk, en 
wat wij samen hebben is mijn mooiste bezit. Samen kunnen wij alles aan! 
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