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En dan, na al die pagina’s met Salmonella’s, B-cellen en T-cellen, het laatste stukje (maar 

zeker niet onbelangrijk!). De afgelopen jaren waren nooit zo leuk geweest zonder alle 

mensen om mijn heen, bedankt daarvoor. Een aantal wil ik er in het bijzonder uitlichten.

Allereerst natuurlijk Marieke. Wat ben ik blij dat je mij na mijn stage hebt binnengehaald 

als AIO. Jouw positieve instelling werkt enorm aanstekelijk en je gave om uit een 

mislukte proef toch weer iets bruikbaars te halen waardeer ik nog steeds. Niet alleen 

wetenschappelijk heb ik veel van je geleerd, maar ook op sociaal gebied ben je ijzersterk. 

Je maakt altijd tijd voor iedereen en ook onze tripjes naar het buitenland of borrels na het 

werk waren reuzegezellig. Heel erg bedankt voor alles wat je mij de afgelopen jaren hebt 

meegegeven en voor alle steun bij het zetten van de volgende stap in Engeland.

Beste Sjaak, als andere promotor hebben wij voornamelijk de laatste maanden intensiever 

contact gehad bij het afronden van dit proefschrift. Onze eerste echte ontmoeting in het 

vliegtuig vanaf Sardinië zal ik echter nooit vergeten. Bedankt voor je ideeën en nuttige 

toevoegingen, maar ook voor het supersnel corrigeren van alle manuscripten en de tips 

die je mij hebt meegegeven.

Tineke, bedankt voor het leren van de fijne kneepjes van proeven doen. Jouw 

onvermoeibare inzet, als een proef weer eens uitliep of tijdens het inzetten nog helemaal 

werd veranderd, heb ik altijd enorm gewaardeerd. Ik vind het heel leuk dat je mijn 

paranifm bent!

Hanny, schouders eronder en gaan! Je gretigheid en werklust die je toonde toen je 

halverwege mijn promotie bij de B-celgroep kwam, weet ik nog als de dag van gisteren. 

Altijd bereid om te helpen en je gaat er helemaal voor. Ook nu weer. Ik vind het heel fijn 

dat je erbij bent als mijn andere paranimf.

Yuri, als eerste begeleider heb ik ontzettend veel van je geleerd. Met je nuchterheid weet 

je alles precies goed te relativeren. Ik heb altijd heel leuk met je samengewerkt en mis 

regelmatig nog de ‘goede’ muziek op het kweeklab.

Dan natuurlijk de rest van de afdeling Immunopathologie; laat ik bij het begin beginnen: 

de ‘moeders’ van het kippenhok. Angela (mam), mijn laatste masterstage bij jou was 

mijn redding; door jou was proeven doen weer leuk. Maar ook de draaideur zal ik nooit 

vergeten! Dorina, Mieke en Miranda, ik denk nog regelmatig terug aan het knusse 

kippenhok. Als er weer onder tafel gedoken moet worden, hoor ik het wel. Daarna naar de 

grote kamer aan de overkant: Miriam (SET!), Judith, Theresa, Marja en Gijs. De snoeppot 

was altijd goed gevuld. Een beetje extra suiker of een ouderwetse fireball houdt je scherp. 

Naast werken konden we ook lol hebben; Gijs, altijd in voor een goede (of slechte) grap, 
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maar dat Brafandt os vlinf typen wpordt nooitr meer wat (war!). En natuurlijk de AIO-tuin 

beneden. Femke, Martine, Mateusz, Mieke, Sonja, Mischa, Iwan, Lotte, Laura en Gerben. 

Heerlijk om alle frustraties kwijt te kunnen en op de goede momenten een slechte grap 

te horen. Bedankt voor alle gezelligheid tussen de meest lelijke souvenirs en naast een 

stralende kerst-/paas-/oranjeboom.

Uiteraard ook de rest van de afdeling (en nu maar hopen dat ik niemand vergeet): Anja, 

Diana, Dörte, Ellen, Els, Flavia, Gerard, Gertjan, Gwen, Henk, Ineke, Irma, Jilian, Judith, 

Jolanda, Josine, Margreet, Maria, Ninotska, Piet, Pleuni, Remco, Rishi, Rob, Ruchira, 

Sacha, Simone, Shabnam, Steven, Susanne, Suzanne, Theo en Wouter. Bedankt voor alle 

hulp en gezelligheid op het lab en tijdens borrels, labuitjes en –weekenden. Ik heb het 

hier reuze naar mijn zin gehad. Lucien, bedankt voor je input en leuke discussie over het  

B-celwerk. Ingrid, nooit meer vergeten: 1-2-3-rust! Anneke, dankzij jouw scherpe blik op 

het einde is alles nóg mooier geworden. Bouke bedankt voor het op peil houden van de 

voorraad. Kaoutar en met name Fatima, bedankt voor het regelen van alle rompslomp 

tijdens mijn promotie. 

De studenten die de afgelopen jaren bij ons in de groep zijn geweest: Ilona, Gerben, 

Yotam en Sanne. Ilona, als mijn eerste student vond ik het best spannend, maar het feit 

dat je nu zelf promotieonderzoek doet, zegt genoeg. Gerben, een frisse wind in de groep 

(chill!). Gezellig dat je nog steeds op de afdeling rondloopt. Yotam en Sanne, sorry voor 

alle stress die jullie de afgelopen maanden van mij hebben moeten verduren. Gelukkig 

zijn jullie beiden slim en heel snel zelfstandig, dat komt helemaal goed met jullie.

Ook wil ik graag de mannen van de centrale faciliteit heel erg bedanken. Erik (‘ej popje’), 

de energie en enthousiasme die je iedere dag uitstraalt blijft ongelooflijk. Floris, jouw 

engelengeduld en vrolijkheid zullen we hard missen. Beiden waren jullie altijd bereid 

te helpen, ook als we weer eens bagger wilden sorten en toch weer iets meer hadden 

dan gepland. Dank jullie wel voor de ontelbare keren sorten en alle hulp met FACS en 

confocaal.

Martien, Esther, Astrid, Femke en Rosa. De drie maanden knallen werd uiteindelijk drie 

jaar, maar het heeft zich wel mooi uitbetaald. Bedankt voor de leuke samenwerking en 

borrels. Martien, ik vind het ontzettend leuk dat je in mijn commissie wilt zitten.

Dan de mensen die misschien minder wetenschappelijk, maar zeker heel sociaal hebben 

bijgedragen om mijn promotie te voltooien. Allereerst de VU-groep: Femke, Jolle Mijs, 

Imke, Natalee en Richard. Jullie zorgden altijd voor heerlijke ontspanning naast het werk. 

Ik ben blij dat we de fameuze ER-avondjes nog zo lang hebben kunnen rekken. Femke, 

na 15 jaar elkaar bijna dagelijks gezien te hebben, lijkt het er toch op dat we allebei 

een andere kant op gaan. Dat zal even wennen worden. Dank je wel voor het delen van 
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frustraties en goede verhalen. Mijn achteroppie blijft nog wel gewoon beschikbaar hoor!

De andere VU-ers: Ruben (Rubber), Emilie (Emmeleh), Ron (Lonnie), Viola (Violet Vi) en 

Vicky (MiVi). Nu kunnen jullie eindelijk eens lezen wat ik nou eigenlijk echt gedaan heb. 

Bedankt voor de hilarische avondjes discobowlen, Wii-en en heerlijke cocktails. Copa!

Marco, ja het is zover: het is nu echt af! Ik kan me nu totaal focussen op het squashen en 

je eindelijk eens een keer van de baan vegen.

De oude gang: Bas, Martijn, Bart-Jan, Sanne en Laura. De Pac-Man en IL-17 verhalen 

zitten er nog steeds goed ingeramd volgens mij. Sanne, nu iets verder maar nog steeds 

even gezellig! Limoncello? Laura, nog verder weg geweest, maar altijd intersse getoond. 

Snel weer bijpraten! Martijn, als out-sider heb je goed staande gehouden tussen al het 

promotiegeweld. Nu kunnen we echt gaan beginnen aan de “checklist”. Bart-Jan, een jaar 

later begonnen, maar toch bijna tegelijk klaar. Succes met de laatste lootjes! Baz, ben je 

me toch nog voor geweest! Onze “culturele avondjes” en slap geouwehoer (ahjoh, maakt 

niet uit) waren altijd een heerlijke afleiding. Binnenkort weer een zonnige hamburger om 

7 uur?

Kees, het is toch nog een paar maanden later geworden, maar nu toch echt klaar. Dank je 

wel voor al je interesse de afgelopen jaren.

Lieve zusjes, Maartje, Karlijn en Lonneke, jullie hebben het ook flink moeten ontgelden, 

maar wat ongelooflijk fijn dat het nog steeds even gezellig is. Maartje, de ‘twee jaar later’ 

heeft even op zich laten wachten en Nature heeft er (nog) niet ingezeten. Misschien kan 

jij weer een poging doen?  Linde, ondanks alle drukte toch nog ruimte voor een biertje en 

een ontspannend spelletje op zijn tijd. Staat doctor ook nog ergens in het Dalmuti-rijtje? 

Lonneke, zijn we dan toch echt oud aan het worden? Ik nu klaar en jij zwanger, het lijkt er 

wel op... Gelukkig altijd nog in voor een geintje, dat zal nooit veranderen. Sander, Dave 

en Sébastien, bedankt voor jullie interesse en het aanhoren van alle (onbegrijpelijke) 

verhalen.

Lieve papa en mama. Wat een fantastische ouders zijn jullie toch. Dank jullie wel voor 

alle liefde en gewoon voor het feit dat jullie er altijd voor mij zijn. Betere ouders dan jullie 

bestaan niet!

Lieve Pauline, jij betekent zoveel voor mij. ‘Die dikke stress overkomt mij niet’, en toch 

was het er ineens. Met jouw rust en doelgerichtheid als ik het niet meer zag zitten, je 

lieve grapjes om me weer op te vrolijken en je hulp wanneer ik niks meer kon onthouden, 

heb je er voor gezorgd dat het toch nog gelukt is dit jaar. Ik vind het echt leuk met jou en 

we zijn een goed team zo samen!




