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LIST OF ABBREVIATIONS
4E-BP  Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein
ABL1  Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
ADCC  Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity
AKT  V-Akt Murine Thymoma Viral Oncogene Homolog
APRIL  A Proliferation-Inducing Ligand
ATP  Adenosine triphosphate
A.U.  Arbitrary units
BAFF  B-Cell-Activating Factor
BCL-2  B-Cell Lymphoma 2
BCL-XL  B-Cell Lymphoma X Large
BCMA  B-cell maturation antigen
BCR  B cell receptor
BFL-1  Pro-survival proteins BCL2-related protein A1
BID  BH3 interacting-domain death agonist
BM  Bone marrow
BTK  Bruton’s tyrosine kinase 
CCL/CCR C-C motif chemokine ligand/receptor
CFSE  Carboxyfluorescein succinimidyl ester
CLL  Chronic lymphocytic leukemia
CRBN  Cereblon
CSF-1  Macrophage colony-stimulating factor
CXCL/CXCR CXC motif chemokine ligand/receptor
DC  Dendritic cell
DDAO  9H-(1,3-Dichloro-9,9-Dimethylacridin-2-One-7-yl) β-D-Galactopyranoside
DEG  Differentially expressed gene
DISC  Death-inducing signaling complex
DR  Death receptor
eIF4  Eukaryotic initiation factor 4
ERK  Extracellular-signal-regulated kinase
FAS  Fas Cell Surface Death Receptor
GEP  Gene expression profile
GSK3  Glycogen Synthase Kinase 3
HD  Healthy donor
HMGB1  High mobility group box 1
IAP  Inhibitor of apoptosis protein
IFN  Interferon
IKZF  Ikaros Family Zinc Finger Protein
IL  Interleukin
JNK  c-Jun N-terminal kinase
JTF  Jurkat-TACI:FAS APRIL reporter cells
Lena  Lenalidomide
LN  Lymph node
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MAPK  Mitogen-activated protein kinases
MCL-1  Induced myeloid leukemia cell differentiation protein
MDC  Monocyte-derived cell 
MDSC  Myeloid-derived suppressor cell
MLPA  Multiplex ligation-dependent probe amplification
mTOR  Mammalian Target of Rapamycin
Mφ  Macrophage
NADH  Nicotinamide adenine dinucleotide
NAMPT  Nicotinamide phosphoribosyltransferase
NF-κB  Nuclear Factor Of Kappa Light Polypeptide Gene Enhancer In B-Cells
NLC  Nurse-like cells
O/N  Overnight
OXPHOS Oxidative phosphorylation
PB  Peripheral blood
PBL  Peripheral blood lymphocytes
PBMC   Peripheral blood mononuclear cells
PC(A)  Principal component (analysis)
PD-(L)1  Programmed cell death protein 1 (ligand)
PI3K  Phosphoinositide 3-kinase
PIM  Proto-Oncogene Serine/Threonine-Protein Kinase
rh  Recombinant human
S6  Ribosomal Protein S6
SLE  Systemic lupus erythematosus
STAT  Signal Transducer And Activator Of Transcription
SYK  Spleen Tyrosine Kinase
TACI  Transmembrane activator and CAML interactor
TAM  Tumor-associated macrophage
TCL1  T-cell leukemia/lymphoma protein 1
TCR  T cell receptor
TME  Tumor microenvironment
TNF  Tumor necrosis factor
TRAF  TNF receptor associated factor
TRAIL  TNF-related apoptosis-inducing ligand
TSS  Transcription start site
TWEAK  TNF-related weak inducer of apoptosis
TWEPRIL TWEAK-APRIL fusion protein
UTR  Untranslated Region
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SUMMARY
FORMATION OF A TUMOR-SUPPORTIVE MICROENVIRONMENT IN 
CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA:  
Addressing the reciprocal interactions in the CLL—T cell— 
macrophage triad
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is considered a typical malignancy that depends not 
only on intrinsic genetic defects, but also relies on interactions with bystander cells in 
the tumor microenvironment (TME). Signals emanating from local bystander cells provide 
CLL cells with essential survival and proliferation signals. Although it has been established 
that T cell-mediated effects are largely governed by CD40L, the effects of macrophages 
are less well-known. Furthermore, the reciprocal nature of the signals between CLL cells, T 
cells, and macrophages has not been extensively studied. Considering that CLL cells rely 
on the microenvironment for their survival, these signals would however be amenable to 
therapeutic targeting. In this thesis we therefore addressed several aspects of CLL-T cell-
macrophage interactions. In particular, we have investigated the migration of monocytes 
towards the microenvironment and the survival effects of macrophages on CLL cells.

CHAPTER 1
In chapter 1 we gave a general introduction to the thesis and introduced the role of 
the TME in CLL, in order to provide an overview of the scope of the thesis.

CHAPTER 2
In chapter 2, we investigated the differentiation status of lymph node (LN)-residing 
macrophages. Furthermore we studied whether CLL cells are actively involved in 
the induction of migration of monocytes towards the LN. In the dichotomized view of 
macrophage differentiation, tumor associated macrophages (TAMs) are skewed towards 
either tumor supportive (M2) or immune-surveillance (M1) type. We showed that CLL TAMs 
were M2 differentiated as a result of factors secreted by CLL cells. Given the presence of 
macrophages in the LN, we furthermore studied whether CLL cells can recruit monocytes 
towards the LN, taking into account that potential monocyte-attracting cytokines secreted 
by CLL cells can be affected by LN-adjacent T cells. We showed that unstimulated CLL 
cells were unable to recruit monocytes, but that CLL cells stimulated with T cell factor 
CD40L recruited monocytes via the CCL2-CCR2 axis. In addition, these stimulated CLL 
cells also secreted several other chemokines such as CCL3, 4, 5, 7, 24, CXCL5, 10,  
and IL-10.

CHAPTER 3
The exact mechanism of CLL cell survival induction by macrophages is not known, but 
a significant role has been attributed to the TNFR ligand A Proliferation Inducing Ligand 
(APRIL). We therefore investigated its role in CLL in chapter 3. We verified that APRIL is 
expressed by macrophages in the CLL LN and that CLL cells express TACI and BCMA, 
the receptors for APRIL. Using a novel APRIL overexpressing co-culture system and 
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recombinant APRIL, we unexpectedly found that APRIL had no effect on CLL cell survival 
or proliferation, and that it did not activate NFκB in CLL cells. We then investigated APRIL’s 
contribution in macrophage-mediated CLL cell survival by using an APRIL decoy receptor, 
TACI-Fc, in macrophage co-cultures. In line with the APRIL overexpression experiments, 
macrophage-mediated survival did not depend on APRIL. 

CHAPTER 4
We discussed the results reported in chapter 3 in the context of current literature on B 
cell biology in chapter 4. CLL develops from either memory B cells or B1 cells, and B cells 
in these differentiation stages have been shown to be unresponsive to APRIL signaling. 
We proposed that the CLL cell has a similar differentiation program as its non-malignant 
precursor and that it is therefore also not amenable to APRIL signals. Rather, APRIL 
production leads to production of IL-10 by B10 cells, which can decrease cytotoxicity 
against CLL cells by causing immune suppression.

CHAPTER 5
In chapter 5, we investigated how macrophages induce CLL cell survival. We first established 
that macrophage-induced survival depended on the exclusive upregulation of BCL-2 
family member MCL-1. Next, we studied which macrophage factor is responsible for this 
upregulation and via which CLL intracellular pathways it acts. We compared macrophage 
effects to a known inducer of MCL-1, T cell factor CD40L. Using genome-wide expression 
profiling of macrophage- and CD40L-stimulated CLL samples, we found activation of 
the PI3K-AKT-mTOR pathway by both stimuli. Inhibition of this pathway reverted MCL-1 
upregulation and CLL cell survival. We furthermore found that the upregulation of MCL-1 
depended on formation of the translation initiation complex, and was independent of 
transcriptional or post-translational regulation. Lastly, we investigated the role of several 
potential AKT-inducing cytokines, and found that MCL-1 induction and survival critically 
depended on CCR1, for which the ligand could be secreted by macrophages or in an 
autocrine fashion.

CHAPTER 6
Malignant cells depend on changes in metabolism for their survival and proliferation. 
Since the effects of the TME on CLL cell metabolism are currently unknown, we used 
the gene expression profiles generated for the previous chapter to analyze the effects 
of both stimuli on oxidative phosphorylation in chapter 6. We found activation of 
downstream oxphos targets when investigating gene regulation of the MSigDB Hallmark 
signature. Furthermore, we found upregulation of the functional core multiunit enzymes 
of the electron transport chain. Moreover, most individual components of these multiunit 
enzymes were upregulated by both stimuli.  

CHAPTER 7
In Chapter 7 we described effects of immunomodulatory drug lenalidomide on CLL cells. 
This drug is clinically effective in CLL, although it has no cytotoxic effects on CLL cells. 
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Ikaros, a key protein regulated by lenalidomide, is overexpressed in CLL cells and is critical 
for B cell development. We therefore investigated potential direct effects of lenalidomide 
on CLL cells. We found upregulation of BH3-only protein BID, cell-cycle inhibitor p21, and 
of Death receptor 6 after lenalidomide treatment in a multiplex PCR. The upregulation of 
BID depended on the ABL1-TP73 axis and the ABL1 promoter contains 9 Ikaros consensus 
binding sites. Since BID upregulation could sensitize CLL cells to death receptor or 
T cell-mediated killing, we performed killing assays, but found no sensitization by  
lenalidomide treatment. 

CHAPTER 8
Chapter 8 summarized our data within the context of current literature on coevolutionary 
signals in the TME. We focused particularly on signals derived from CLL cells. We described 
that stimulation of CLL cells with T cells leads to the secretion of migration cytokines 
such as CCL22 and CCL2 that can recruit T cells and macrophages towards the TME. 
CLL cells furthermore secrete immune-suppressive cytokines such as IL-10 and induce 
differentiation of macrophages towards a tumor-supportive M2 phenotype via factors such 
as HMGB-1 and NAMPT. Based on these findings, the chapter closed with considerations 
for future CLL research and treatment.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING
DE VORMING VAN EEN TUMOR-ONDERSTEUNEND MICROMILIEU IN 
CHRONISCH LYMFATISCHE LEUKEMIE:  
Een studie naar de wederkerige interacties in de CLL—T cel— 
macrofaag triade
Chronisch lymfatische leukemie (CLL) wordt gezien als een typische maligniteit die niet 
alleen afhankelijk is van intrinsieke genetische defecten, maar ook van interacties met 
zogenaamde omstandercellen in het tumor micromilieu (TMM). Signalen die uitgaan 
van deze lokale omstandercellen voorzien CLL cellen met essentiële overlevings- en 
proliferatiesignalen. Hoewel het bekend is dat T cel-gemedieerde overlevingseffecten 
grotendeels via CD40L plaatsvinden, zijn de effecten van macrofagen grotendeels 
onbekend. Daarnaast is er weinig bekend over de wederkerige aard van de signalen 
tussen CLL cellen, T cellen en macrofagen. Aangezien CLL cellen afhankelijk zijn van 
het micromilieu voor hun overleving, zouden deze signalen echter een startpunt kunnen 
vormen voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën. In dit proefschrift hebben we 
daarom gekeken naar verschillende aspecten van CLL-T cel-macrofaag interacties. Met 
name hebben we de migratie van monocyten richting het TMM bekeken en de effecten 
van macrofagen op CLL cel overleving.

HOOFDSTUK 1
In hoofdstuk 1 hebben we de rol van het TMM in CLL geïntroduceerd, waarna we  
de strekking van het proefschrift hebben beschreven.

HOOFDSTUK 2
In hoofdstuk 2 hebben we de differentiatie status van macrofagen in de CLL lymfeklier 
(LK) bekeken. Daarnaast hebben we bestudeerd of CLL cellen betrokken zijn bij het 
induceren van migratie van monocyten richting de LK. In het dichotome model van 
macrofaag differentiatie, zijn tumor-geassocieerde macrofagen (TGMs) gedifferentieerd 
tot een tumor ondersteunende (M2) of immuun (M1) type. We hebben laten zien dat CLL 
TGMs M2 gedifferentieerd waren door factoren uitgescheiden door CLL cellen. Gezien de 
aanwezigheid van macrofagen in de LK, hebben we daarnaast bestudeerd of CLL cellen 
monocyten kunnen rekruteren naar de LK, rekening houdend met het feit dat potentiele 
macrofaag-aantrekkende cytokines die door CLL cellen gemaakt worden kunnen worden 
beïnvloed door signalen van naburige T cellen in de LK. We hebben aangetoond dat niet-
gestimuleerde CLL cellen niet in staat waren monocyten te rekruteren, maar dat wanneer 
CLL cellen werden gestimuleerd met T cel factor CD40L, ze monocyten aantrokken via  
de CCL2-CCR2 as. Daarnaast scheidden deze gestimuleerde CLL cellen verscheidene 
andere cytokines uit zoals CCL3, 4, 5, 7, 24, CXCL5, 10 en IL-10.

HOOFDSTUK 3
Het exacte mechanisme van macrofaag-geïnduceerde CLL survival is niet bekend, maar 
een belangrijke rol is toegedicht aan TNFR ligand “A Proliferation Inducing Ligand” 
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(APRIL). De bijdrage van deze factor hebben we daarom bekeken in hoofdstuk 3. We 
hebben bevestigd dat APRIL tot expressie komt in macrofagen in de CLL LK en dat CLL 
cellen TACI en BCMA, de receptoren voor APRIL, tot expressie brengen. Gebruik makend 
van een nieuw APRIL overexpressie co-kweek systeem en recombinant APRIL, hebben we 
onverwacht gevonden dat APRIL geen effect had op overleving of proliferatie, en dat het 
NF-κB niet activeerde in CLL cellen. Vervolgens hebben we de bijdrage van APRIL aan 
macrofaag-gemedieerde survival onderzocht door een APRIL decoy receptor, TACI-Fc, 
toe te passen in macrofaag co-kweken. In overeenstemming met de APRIL overexpressie 
experimenten vonden we dat macrofaag-gemedieerde survival niet afhankelijk was  
van APRIL.

HOOFDSTUK 4
Vervolgens hebben we de resultaten uit hoofdstuk 3 bediscussieerd in het kader van  
de huidige literatuur over B cel biologie in hoofdstuk 4. CLL komt voort uit hetzij geheugen 
B cellen, hetzij B1 cellen en het is bekend dat B cellen in deze differentiatiestatus 
niet reageren op APRIL. Daarom stelden wij voor dat de CLL cel een gelijksoortig 
differentiatieprogramma heeft als zijn niet-maligne precursor en daarom niet reageert 
op APRIL signalen. APRIL productie leidt daarentegen tot productie van IL-10 door B10 
cellen, hetgeen cytotoxiciteit richting CLL cellen kan verminderen via immuunsuppressie.

HOOFDSTUK 5
In hoofdstuk 5 hebben we (andere) factoren onderzocht die konden zorgen voor  
macrofaag-gemedieerde CLL cel overleving. Ten eerste hebben we vastgesteld dat 
macrofaag-geïnduceerd overleving afhankelijk was van de exclusieve inductie van 
BCL-2 familielid MCL-1. Vervolgens hebben we gekeken welke macrofaag factor  
verantwoordelijk is voor deze inductie en via welke paden deze factor zijn signalen doorgeeft. 
Daarbij hebben we de effecten van macrofagen vergeleken met die van een bekende 
regulator van MCL-1, T cel factor CD40L. Gebruik makend van genexpressieprofielen van 
macrofaag- en CD40L-gestimuleerde CLL cellen, hebben we aangetoond dat het PI3K-
AKT-mTOR pad door beide stimuli werd geactiveerd. Remming van dit pad reduceerde 
de inductie van MCL-1 en CLL cel overleving. Daarnaast hebben we gevonden dat de 
inductie van MCL-1 afhankelijk was van de formatie van het translatie-initiatie-complex, 
terwijl deze niet afhing van transcriptionele of post-translationele regulatie. Als laatste 
hebben we de rol van verschillende AKT-activerende cytokines bekeken. We vonden dat 
de inductie van MCL-1 en overleving afhankelijk waren van CCR1, een receptor waarvoor 
macrofagen het ligand produceren.

HOOFDSTUK 6
Maligne cellen zijn afhankelijk van veranderingen in hun metabolisme voor hun overleving 
en proliferatie. Gezien de effecten van het TMM op CLL cel metabolisme momenteel 
onbekend zijn, hebben we de genexpressieprofielen uit het voorgaande hoofdstuk 
gebruikt om de effecten van beide stimuli op oxidatieve fosforylatie (oxfos) te onderzoeken 
in hoofdstuk 6. We hebben een activatie van downstream oxfos genen gevonden bij het 
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bekijken van de expressie van een set genen die met oxfos signalering is geassocieerd. 
Ook hebben we een inductie van de functionele kerncomplex enzymen gevonden  
van de elektrontransportketen. Daarnaast zagen we dat de meeste individuele 
componenten van deze complexen ook geïnduceerd werden door beide stimuli.

HOOFDSTUK 7
In hoofdstuk 7 hebben we de effecten van het immunomodulatoire geneesmiddel 
lenalidomide op CLL cellen onderzocht. Transcriptiefactor Ikaros, die wordt afgebroken 
in cellen na lenalidomide behandeling, komt verhoogd tot expressie in CLL cellen en 
is cruciaal voor B cel ontwikkeling. Daarom hebben we mogelijke directe effecten van 
lenalidomide op CLL cellen onderzocht. Daarbij vonden we een inductie van BH3-only 
eiwit BID, celcyclusremmer p21 en Death receptor 6 na lenalidomide behandeling in een 
multiplex PCR. De inductie van BID was afhankelijk van de ABL1-TP73 as en de ABL1 
promotor bevatte bovendien 9 consensus bindingplekken voor Ikaros. Aangezien BID 
inductie CLL cellen gevoelig zou kunnen maken voor death receptor- of T cel-gemedieerde 
celdood, hebben we dit experimenteel onderzocht, maar hebben we geen effect  
van lenalidomide gevonden.

HOOFDSTUK 8
In hoofdstuk 8 hebben we onze data in de context van de huidige literatuur over co-
evolutionaire signalen in het TMM samengevat. Daarbij hebben we vooral aandacht 
besteed aan de signalen die uitgaan van CLL cellen. We hebben beschreven dat stimulatie 
van CLL cellen met T cellen leidt tot productie van cytokines zoals CCL22 en CCL2, die 
T cellen en macrofagen kunnen rekruteren naar het TMM. CLL cellen maken daarnaast 
immuunsuppressieve cytokines aan zoals IL-10 en induceren differentiatie van macrofagen 
richting een tumor-ondersteunend M2 fenotype via factoren zoals HMGB-1 en NAMPT. 
Op basis van deze bevindingen hebben we dit hoofdstuk afgesloten met overwegingen 
met betrekking tot CLL onderzoek en therapie.
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(Inter)national conferences

National

 Dutch Hematology Congress

 Dutch Cancer Foundation (KWF) tumor cell biology meeting

International

 Young investigators meeting and the International Workshop on 
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2011-2016

2011-2016

2011-2016

2011-2016

2011-2016

0.5

0.4

0.4

0.6

0.8

Retreats

“Triple I” immunology retreat (co-organizer)

Oncology Graduate School Amsterdam retreat 

2012,2013
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4.0

0.7

PHD PORTFOLIO

PHD PORTFOLIO WITH PUBLICATION LIST
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DANKWOORD
Wellicht de belangrijkste les geleerd tijdens het promotietraject is dat correlatie niet 
altijd een oorzakelijk verband betekent. Zou dit wél het geval zijn, zou dat inhouden dat 
het verrichten van een promotie leidt tot significant haarverlies, of zou de verbouwing 
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overbrengen van een duidelijke boodschap is iets waar ik zelf ook altijd naar streef en ik 
heb er keer op keer van staan kijken hoe je de stukken telkens toch nog compacter wist te 
krijgen zonder dat de essentie verloren ging. 

Arnon, zelden aanwezig, maar gelukkig altijd bereikbaar. Ik heb me bevoorrecht 
gevoeld om naast een moleculair biologische begeleider ook een arts als begeleider  
te hebben, omdat ik zo de relevantie van het onderzoek nooit uit het oog verloor. Naast 
je wetenschappelijke begeleiding, heb je me ook op een aantal kritieke momenten weten 
te motiveren om door te gaan. 

Paranymfen
Cath en Iris: onverwachte gebeurtenissen en ervaringen zijn wellicht de mooiste om 
mee te maken en ik denk dat we die meer dan genoeg hebben opgezocht tijdens onze 
studententijd, hetzij in Maastricht, hetzij in Stockholm. Ik ben blij dat jullie als paranymf 
willen optreden tijdens mijn verdediging, hoewel ik bij wijze van uitzondering dit keer 
hoop dat alles zoals gepland gaat.

CLL patiënten en gezonde donoren
Door jullie bereidheid bloed af te staan voor de wetenschap, is de behandeling van CLL in 
de afgelopen jaren met sprongen vooruitgegaan. Zonder jullie medewerking was ook dit 
onderzoek niet mogelijke geweest.

Faciliterende hulp
Mijn interesse in de oncologie en moleculaire biologie is sterk aangewakkerd door Willem 
Voncken als mentor tijdens het enige moleculaire blok van mijn geneeskunde studie. Dank 
voor het overbrengen hoe boeiend moleculair onderzoek kan zijn en de mogelijkheid om 
een kijkje in de keuken te nemen tijdens de stages bij moleculaire genetica. Dit heeft mij 
sterk gemotiveerd om voor de wetenschap te kiezen.

Waarschijnlijk had ik nooit deze promotieplek in het AMC gevonden zonder hulp van 
Corrie en Cees, die als buren uit Maastricht opeens de juiste contacten in Amsterdam 
bleken te hebben.

DANKWOORD
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Collega’s
Not having too much lab experience, I learned a lot from you Fernanda, as you are very 
good in designing and conducting experiments. Thanks for being so approachable for 
help and getting me on track with many of my experiments. Christian, ook van jou heb ik 
veel zinvolle hulp gehad in het begin. Ingrid, toen ik begon was er geloof ik geen protocol 
dat niet door jou geschreven was. Hoewel we en wat andere werkstijl hebben, heb ik van 
je geleerd gestructureerd experimenten op te zetten.

Emilie en Sanne, zonder jullie hulp was het nooit gelukt alle experimenten voor  
de artikelen op tijd af te krijgen. Bedankt voor al het goede werk.

En alle andere onderzoekers uit de death alley: Alex, Armando, Chiel, Dieuwertje, 
Doreen, Felix, Gregor, Hanneke, Iris, Jan-Jaap, Rachel, Rianne, Sanne, Slinger, 
Susanne, Tom en Victor, dank voor het meedenken tijdens de werkbesprekingen en  
de onzin en gezelligheid daarbuiten.

Ester, dank voor het delen van je flow cytometrie expertise bij het CD40/IL21 stuk. Het 
woord multi in “multicolor flow cytometry” was hier zeker van toepassing.

Nina, Nienke, Maartje: wat zou de celkweek saai zijn geweest zonder muziek én 
zonder gepraat. Ik heb altijd genoten van de “out of the ordinary” gesprekken aldaar 
gevoerd met jullie.

Alle K0-105 roomies: dank voor de leuke sfeer in de veel te warme kamer. Ik hoop 
voor jullie dat ze de airco ooit nog gaan maken. Ik heb veel van jullie geleerd wat betreft 
carrièremogelijkheden en het schrijven van beurzen. Dat zal zeker nog in de toekomst van 
pas komen.

Collega’s van de LYMMCARE en LEXOR: bedankt voor de wetenschappelijke input 
vanuit een andere invalshoek en de gezelligheid tijdens borrels in de Onderwerelt  
en elders.

Perry, bedankt voor de fijne bioinformatica samenwerking, die ertoe heeft bijgedragen 
dat het MCL-1 stuk nu (zo goed als) geaccepteerd is. Door mijn net afgeronde studie en 
de analyses die we tijdens onze samenwerking hebben gedaan, hoop ik in de toekomst 
ook het bioinformatica veld te kunnen betreden.

Familie
Pap, die dit helaas niet meer kan lezen: van iedereen was jij het meest overtuigd dat ik een 
promotie succesvol af zou ronden en nu is het inderdaad zo ver. Je doorzettingsvermogen 
tijdens je eigen promotie heeft als goed voorbeeld gediend; wat heb ik de laatste (drukke) 
weken vaak moeten denken aan alle avonden die jij met sigaar aan je proefschrift hebt 
geschreven. Ik heb er zo nu en dan ook een opgestoken. 

Mam, Sander, Nicky en Bob: bedankt voor jullie oprechte interesse in het wel en wee 
van mijn promotie. Dat zorgde vaak ervoor dat ik er weer even tegenaan kon.

Vrienden
Vriendengroep uit Maastricht waarvan ik de naam maar even niet naar de drukker stuur: 
onze jaarlijkse Ardennenwandelingen en foire-bezoeken waren altijd een moment om 
even bij te tanken voor mij. Door de jaren heen hebben we zo veel jargon ontwikkeld dat 
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er zelfs een woordenboek aan te pas moest komen. “We gaan voor de gezelligheid” heb 
ik gelukkig zeer vaak mogen meemaken, waarvoor dank. 

Rob, super dat we keer op keer weer mooie gesprekken en interessante filosofische 
discussies voeren alsof we elkaar bijna dagelijks zien. De terugkerende schaakpotjes 
hebben mijn analytische vaardigheden zeker verbeterd.

Gijs, hoewel we in een iets andere tak van sport opereren, kan ik je werkhouding altijd 
erg waarderen. Gedisciplineerd werken is je duidelijk op het lijf geschreven en ik denk dat 
men daar ver mee kan komen. Ik laat de panja-goede woensdagavondborrels nog even 
in mijn agenda staan. 

Nicky
Jij hebt samen met mij het promotietraject van dichtbij meegemaakt, zowel het onderzoek 
als de frustraties die daarbij horen. In de afgelopen maanden leek de werkdruk me  
af en toe boven het hoofd te groeien, maar door jouw geduld en luisterend oor ben ik  
er toch doorheen gekomen. Hopelijk heb ik je niet te veel heb wakker gehouden met  
mijn nachtelijke bioritme. Onze alpenvakanties zijn altijd een prachtig avontuur en ik hoop 
daar nog veel van te mogen meemaken!




