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En nu, woorden van dank. Dank voor al diegenen die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit proefschrift.

Beste Hergen, het is allemaal wat anders gelopen dan we gedacht hadden. De samenwerking 
met professor van Deventer waarmee mijn promotie-project bedacht was, werd snel 
beëindigd en ook zijn opvolger bleef  niet lang in het AMC. Ik dank je ervoor dat je mij de 
gelegenheid hebt gegeven een nieuwe start te maken in jouw groep op een nieuw project, en 
daarmee deze promotie mogelijk hebt gemaakt. 

Sander van Deventer, onze samenwerking was bijzonder kort. Toch wil ik je bedanken 
voor de kans die je me gaf  om mee te schrijven aan de review over regulatoire T cellen en 
voor je adviezen in het begin.

Daan Hommes, onze wegen zijn uit elkaar gelopen, maar mijn promotietraject is ooit 
bij jou begonnen. Het voelt alsof  jij aan de wieg staat van mijn MDL pad, ookal is er in 
mijn proefschrift weinig MDL terug te vinden. Mijn onderzoeksfascinatie lag bij de basale 
biologie en met jouw vertrek naar Leiden scheidden onze wegen, maar je daadkracht, energie 
en positivisme zijn mij altijd bijgebleven en blijven inspireren.

En als laatste man die Calimero Anja achterliet in het AMC; Tom Cupedo, ook jou wil ik 
danken voor je steun en begeleiding in mijn begintijd op de celbiologie en histologie. Ik had 
destijds graag de samenwerking met je voortgezet.

Nicolas, in the list of  supervisors, I end with acknowledging you, while holding the 
motto: Last, but not least. Merci! -for your continual involvement and commitment. 
Collaborating with you always felt smooth and effective. Thank you for all that you have 
taught me. Here is my thesis, and as said and mockingly repeated several times before, 
with acknowledgement of  the notable contribution and supervision of  Nicolas Legrand.

De leden van de promotie commissie wil ik bij voorbaat danken voor hun oppositie.

Bianca, als een van enige aio’s op het lab die niet onder jouw directe hoede promoveerde, 
heb ik toch veel steun en adviezen van je gekregen. Met name bij de eindsprint was je input 
een uitkomst en van grote waarde. Ik heb dit zeer gewaardeerd en ben je erg dankbaar.

Dear Mireille, although I can remember many more naughty and offending comments 
from you than nice ones, I know they come from a good heart. I want to thank you for your 
patience when I imposed busy times on Nicolas (work wise...) and your sturdy command 
“get out of  the lab and start writing!” when it is was really time to drop the pipette. I am 
curious about which lab and country life will take you both next and I hope we will stay in 
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touch. 
Remko, je bent met recht mijn grootste E-seksuele vriend.Weinigen heb ik zoveel ge-

emailed over werk tijdens mijn aio tijd, zeker na 7en op vrijdagavond met nog net één laatste 
vraagje over E-eiwitten. Dank voor al die uitgebreide antwoorden. Ik heb altijd graag met 
je samengewerkt en van jou als ‘senior’ aio in het Spits lab veel geleerd. Ook dank voor het 
opwerken, MACSen, kleuren en sorteren van de PNTs en dat ik er, zonder er ook maar 
iets voor te doen, een paar honderd duizend zomaar van mocht hebben, toen proefschrift 
deadlines angstvallig dichtbij kwamen. 

Thijs, schatjepopje, jouw zin “het is maar werk” (na het, buiten jouw schuld om, efficiënt 
verloren gaan van een half  jaar van jouw werk in het ARIA) heeft diepe indruk op mij 
gemaakt. Je veerkracht en positivisme zijn bewonderingswaardig en aanstekelijk. Die ene zin 
is een wapen voor de relativering en ik houd hem vast. Het ga je goed in je nieuwe leven in 
Amerika! 

Maho - dank voor je gezelligheid en het toegankelijk maken van je kloneertalent, 
producten en kennis. Voor mij was je een voorbeeld analist. Slim, vaardig en betrokken.

Heike, Mark V, Mark K, Sean en Arjen dank voor jullie samenwerking, gezelligheid en 
betrokkenheid. Sean, ik heb nog vaak aan je gedacht als ik je stelling: “And remember Anja: 
Slow is fast and fast is slow.” weer eens voor me zelf  herhaalde. Zo vervelend waar!

Kelly, dank voor je betrokkenheid en flexibiliteit! Het was erg prettig samenwerken.
Corine, ookal gaf  ik destijds aan niet altijd blij te zijn met je vraag naar voortgang van 

mijn stress-thesis, wel dank voor je interesse en de gerustellende woorden!
Rachida. Ik kreeg bio-gedichten en constructen van je. Heerlijk! Je hebt me behoorlijk 

wat bloed, zweet en tranen bespaard. Dank!
Ferenc ik zeg dank-je-wel voor je hartelijke ontvangst in Palo Alto vorig jaar, je prikkelende 

vragen en je onderzoekstips gedurende de afgelopen jaren. 
Piene, jouw komst naar het lab heb ik als een ware aanwinst ervaren. Je maakte het 

gezelliger én socialer. Ons gelach voor de Mac in de koffiekamer voor Heike’s poppenshow 
was denk ik al typerend voor ons gedeelde gevoel voor humor. Eet je goed voor mijn 
promotiefeestje? Dan kunnen we samen meer dan 1 consumptie nuttigen. Ik hou je in de 
gaten! 

Berend mijn proefschrift toont met name sorteerdata, FACSdata, FACSdata, FACSdata 
en FACSdata. Jij was hierbij onmisbaar. Met jouw strakke leiding van de cytometry facility en 
je bekwaamheid waren al deze experimenten mede mogelijk, waarvoor dank.

Trees, voor vele aio’s ben jij denk ik de rots in de branding geweest ten tijde van de 
promotie stress en organisatie perikelen. Ook ik wil je heel hartelijk danken voor je steun, 
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betrokkenheid én rustgeving.
Etsuko, vele jaren hebben wij samen doorgebracht in L3-114. Dank voor het verdragen 

van een scheldende Anja achter de computer, ons gezamenlijk gesnoep, je bijdrage aan de 
video voor Maho en Remko als heuse actrice en voice-over en de Sushi parties. Het ga je 
goed!

JJ: you’ve become a good friend for talks, laughs and Drum ‘n Basing. Please continue 
being that friend, while further optimizing my French (while laughing at me - n’importe 
quoi que tu dit!). And thank you; promotion parties are usually a lot of  fun, but, with your 
promise at Heike’s promotion party remembered, I really can’t stop looking forward to 
mine. You too? Now…, I’m afraid I have to leave.

Tim - zo snobbig als je direct bij gelijktijdige intreding op onze kamer L3-114 zonder 
goede reden de mooiste plek bij het raam claimde, zo tegenovergesteld is ons verdere contact 
geweest. Ik heb bakken met gemompel, gevoelens en frustraties over je uitgestort en jij bleef  
aandachtig. Dank voor alles wat ik met je kon delen. Met jou op de kamer was naar werk 
gaan eenvoudigweg leuker.

Stephan, jouw schaterlach is onvergetelijk. Dank voor je hulp bij allll die HIS muis 
proeven. 

Kees, je weet, een groot deel van mijn werk had ik niet kunnen doen als jij niet leiding had 
gegeven aan zo’n goed ge-olied HIS muis imperium. Dank dat ik daarvan gebruik mocht 
maken. 

Alle celbiologie collega’s ook dank voor de gezellige gezamenlijke biertjes in het gasthuis 
en de Epsteinbar!

Lieve As, Bel, Eef, Jan, Klein, Hein, Huug, Jel, Goosty en Svend ik voel me bevoorrecht 
met zoveel fantastische vrienden. Ik koester onze vriendschappen. Bij weemoedige bezinning 
zijn jullie een gouden eenheid op de weegschaal van mijn leven.

Lieve Sjak ik heb de neiging om sorry te zeggen voor alle keren dat ik je liet zitten voor 
leuke dingen in het afgelopen half  jaar, maar ik weet dat dat niet hoeft. Dank voor je begrip. 
Dank dat je mijn paranimf  bent. Dank voor je grenzeloze steun, voor je energie. Dank voor 
wie je bent. En vooral dank voor het zijn van een ware vriendin. Want dat ben je, en goed 
ook. 

Lieve Ed, paranimf. De begrippen loyaliteit en vriendschap vinden in jou hun definitie.  
Lang geleden stond ik aan jouw zijde in de Lutherse Kerk, nu zal je naast mij staan. Toen 
vond ik het een eer, en nu vind ik het een eer. 

Lieve Marc, mijn grote broer. Weinig kennen mij zo goed als jij. Jouw steun en adviezen 
zijn goud waard. Ik geniet continu van de sterke verbondenheid die ik met je voel. Dank 
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voor je luisterend oor over mijn promotiestress en je oppeppende woorden “gewoon even 
doorbikkelen An” toen ik soms door zelf-medelijden overmand werd. Jij met Sas en je 
mooie meiden, samen met pap en mam, jullie zijn mijn basis en mijn baken.

Lieve ouders, dit boek is aan jullie opgedragen. Het is een teken van dank voor alles dat 
jullie voor me gedaan hebben en mij geleerd hebben. Ik ben opgegroeid in een warm nest, 
dat realiseer ik me vaak en graag.

Lieve Mojo ... jesteś moim najpiękniejszym prezentem. Lecz gdybym mogła prosić 
o więcej - chcę liczyć i podwajać nasze szczęście, bez końca liczyć i podwajać, liczyć i 
podwajać,...




