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Een woord van dank
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Dankwoord

Tot slot van dit proefschrift zou ik een ieder die zich heeft ingezet voor mijn promotie willen 
bedanken.

Allereerst, mijn waarde promotores, Peter Speelman en Tom van der Poll. Beste Peter en Tom, 
dank voor jullie nimmer aflatende vertrouwen en vrijheid om te doen en laten wat ik wilde in 
de woeste wereld van de wetenschap. Dit heeft mijn onderzoeksperiode tot een genot gemaakt. 
Wij zijn AJAX!! En eigenlijk ben ik voor PSV. Uiteraard wil ik ook graag mijn co-promotoren 
Alje en Erol bedanken. Alje, onze wetenschappelijke relatie gaat al meer dan tien jaar terug en is 
iets bijzonders. Erol, you are without any doubt the greatest scientist I have ever had the change 
to work with. Uiteraard ben ik mijn commissie erg dankbaar voor het kritisch doornemen van 
mijn manuscript en voor de bereidwilligheid mij het vuur aan de schenen te leggen. Hooggeleerde 
professor Tak en Vandenboucke-Grauls, beste Paul-Peter en beste Christine, jullie in het bijzonder 
dank voor de hulp tijdens de initiële zoektocht naar financiering.

Het Centrum voor Experimentele en Moleculaire Geneeskunde (CEMM). Collegae van de infectie-
ziekten groep: oud en nieuw: Markie Dressing, Ilona, Goda, Jacobien, WJW, de Grote Steeg, Masja, 
Floor, Liesbeth, Miriam, Jolanda, Arjan, van Zoelen, maar ook Cathrien, Alex, Petra, Jennie en  
Daniëlle, dank voor jullie enorme steun. Andere CEMM-ers, analisten, biotechnici (Joost en 
Mariekske), secretariaat en ICT-personeel, dank voor jullie geduld en helpende hand. Speciaal wil ik 
nog even noemen; Marcello, jouw humor heeft mijn tijd in het lab zeer veraangenaamd. Gelukkig ga je 
ook inwendige geneeskunde doen, dus hoef ik je niet lang te missen. Hianni, ja duh, jij natuurlijk ook 
reuze bedankt voor alle phagocytose proeven. Regina, er zijn er maar weinig die zo veel coupes zouden 
hebben kunnen snijden èn kleuren! Ongelofelijk wat een werk. (MLP)Anita, er is er maar één die zo 
goed kan cloneren als jij. Cees, ‘ouwe tekenpulker’, ook al moet ik je ieder keer weer opnieuw uitleggen 
dat Outer surface protein (Osp) C op Borrelia zit en Salp15 uit de teek komt; je kan en kon als geen 
ander meedenken met mijn proeven. Uiteraard mag ik mijn (oud-) kamergenootjes niet vergeten: 
Angnieszka, Akwenie, Marleen, Carina, Jan-10 (leuke naam heeft je zoon!), Sylvia B., Wytske, Inge 
Huibregste (IL-H), Markie Löwenberg, Keren (j’aime parler Francais avec toi), Francesca ‘Ciao Bella’ 
Milano, Simoni (ook al heeft ze niet bij me op de kamer gezeten), en natuurlijk Esmeralda, De Dopstra 
en Maarten Fokke Bijlsma (ja, die van die publicatie in PLoS Biology, van wie ik ooit nog paranimf 
heb mogen zijn). Over paranimfen gesproken; Marcello, collega met een kritische blik, maar vooral 
nieuwe vriend, Tinus, amice, maar vooral vriend van het eerste uur; wat mooi dat jullie mij in de 
aanloop naar mijn promotie hebben willen bijstaan. Tinus, ik weet uit eerste hand dat je het kan!

Een promovendus kan niet promoveren zonder studenten. Karel, dank voor al je gekloneer en voor 
het feit dat je zelfs nog in Amerika met onze tekeneiwitten bent gaan stoeien. Ik vond het werkbezoek 
aan UMASS een onverdeeld succes! Rick, als mijn boekje gedrukt is, hoop ik dat het Pharmaceutisch 
weekblad ons stukje ook heeft uitgebracht. Jeroen, ik heb geteld; 185 tenen heb je gegenotypeerd en 
nog bleef je lachen! Je bent een mooie vent en hebt een gouden toekomst voor je.
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Dankwoord

Maar met alleen hulp van de afdeling kom je er ook niet. Ik verkeerde in de gelukkige positie dat ik 
ook ben bijgestaan door andere afdelingen. Als eerste wilde ik even stil staan bij Anneke Oei met 
wie ik al mijn Borrelia kweek werk heb gedaan. Of beter, die al het Borrelia kweek werk voor mij 
heeft gedaan. Ik ken jou al vanaf mijn studententijd en kan heerlijk met je samenwerken. Ik slordig, 
jij o zo precies. Ik ben je ontzettend dankbaar voor wat je allemaal hebt gedaan en voor al die keren 
dat je in me bleef geloven als ik weer eens een afspraak was vergeten. In de kliniek heb ik weer een 
pieper, dus kun je me altijd bereiken.

Als ik mijn rondje langs de AMC-velden vervolg kom ik op de afdeling Rheumatologie en het 
spin-off bedrijf Arthrogen. Karin, zowel de kleine als de grote, en Caroline, dank voor al jullie 
tijd. Krijg ik ook een kalender als afscheid? Ooit gaan we de wereld redden met Salp15. Margriet 
en Paul-Peter dank voor jullie vertrouwen. Jullie brachten me ook in contact met Harry Eskes, de 
aardigste röntgenlaborant van het AMC!

Op de afdeling Pathologie wil ik graag Joris Roelofs bedanken voor het scoren van die gigantische 
hoeveelheden coupes. Ik leunde altijd gerust achterover als Joris met een licht Brabants accent zei: 
‘Nou, doe maar een drie.’ Verder, Robert, dank voor al je hulp en Alex en Richard dank voor de 
uitleg van de PALM en uiteraard, op de valreep van mijn promotie, Nike voor het uitvoeren van 
de uPAR immunokleuring!

Toen één van mijn professoren zei dat ik Biacore moest gaan doen wist ik niet dat Arnoud 
Marquart bij het apparaat ‘geleverd’ zou worden. Arnoud, wat een kennis en passie heb jij voor dit 
fantastische apparaat. Dank voor alle prachtige curves en analyses.

Als laatste van de AMC afdelingen mag ik de afdeling Inwendige Geneeskunde niet over het hoofd 
zien. Marcel Levi, wat je allemaal achter de schermen voor me geregeld hebt heeft mijn promotie 
vele malen eenvoudiger gemaakt en ik ben je daar ontzettend dankbaar voor. Leuk dat we samen 
een stukje hebben kunnen schrijven.

Het zou niet goed zijn als een promovendus niet samen zou werken met afdelingen van andere 
instituten. Veruit de soepelste samenwerking die ik ooit heb gehad was die met het VUMC, 
afdeling Moleculaire Biologie, onder leiding van Theo Geijtenbeek. Marein, mede eerste auteur 
van het PLoS Pathogens stuk, wat een genot om met je samen te werken. Sonja, dank voor je input 
wat betreft de DC-SIGN signalering en Theo, wat heb ik een enorm respect voor het werk dat jij 
en jouw groep doen: absolute wereldklasse! Leuk dat onze samenwerking nog een staartje krijgt! It 
really gets under your skin, doesn’t it?
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Dankwoord

Menigmaal reisde ik af naar het LUMC om daar mee te doen aan het Borrelia werkoverleg met 
Nathalie en Tim. Ik denk dat we zeker wat aan elkaar gehad hebben en ben blij dat ik menig 
eiwitpurificatie daar heb mogen uitvoeren. Tim, fantastisch dat onze samenwerking een vervolg 
krijgt nu jij ook AIO bent in het AMC.

Uiteraard mag ik Frans Jongejan, Ard Nijhof en Eric de Vries van het Utrecht Center for Tick-
Borne Diseases niet vergeten. Dank voor jullie hulp met het isoleren van de tekenspeekselklieren. 
Ard, het was heel prettig met je samen te werken. Ik zal die foto’s van mij als Boer Harm bij de 
koeien niet zo snel vergeten.

Part of my PhD studies was performed at Yale University, New Haven, Connecticut, USA. I owe 
you guys so much. Especially, Venetta, a.k.a V, whom I respect very much, Nandhini for helping 
me with the Salp15 work, Debby who is the fastest biotechnician I have ever seen and a huge soccer 
fan, Jono for all the beers and housing me for a short period of time and Xin for explaning me the 
quantitative PCR over and over again. Hope we will stay in touch.

Thanking all those people in the States brings me to Juan Anguita. Now associate professor at the 
University of Massachutes, but formely also a post-doc at Yale Universuty. Juan, it is you I should 
thank for my real introduction to science. I still think a lot of the time we spent at Yale trying to 
figure out how the tick protein Salp15 inhibited T cell responses, and of the many beers we drank 
to celebrate or forget our results. I don’t exaggerate if I state that you are the best supervisor a 
student could wish for. We will prevail!

Ajax en Feyenoord, Amsterdam en Rotterdam hand in hand, is het mogelijk? Dr. Byron Martina 
en prof. dr. Thijs Kuiken van het Erasmus Medisch Centrum ik hoop dat onze eerste gesprekken 
zullen leiden tot een volwaardige en succesvolle samenwerking.

Iedere promovendus heeft mensen nodig die hem af en toe wegsleuren bij zijn onderzoek, want 
af is het toch nooit. Daarom ben ik mijn vrienden Stijn, Jesse, Lemon Tree, en Tinus, en uiteraard 
ook mijn familie, mam, pap, Taco en Wendy en Anna en Pien natuurlijk uiterst dankbaar, want 
zo gemakkelijk liet ik me nou ook weer niet altijd wegsleuren. Eigenlijk kan ik mijn vader hier 
dan helemaal niet bedanken, want die sleurde me juist weer terug naar mijn werk. De urenlange 
telefoongesprekken die we hebben gevoerd zijn niet alleen iets heel bijzonders, maar kunt u ook 
deels terugvinden in de discussies van de verschillende hoofdstukken in dit boekje, op mijn 
telefoonrekeningen en uiteraard integraal in hoofstuk 7. Zo vader zo zoon hebben wij wel erg 
letterlijk genomen. 
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Sjakkie, lieverd, vanaf de dag dat wij elkaar ontmoetten ben ik bevangen door draaiduizeligheid. 
Ik ben zo blij dat jij er altijd bent en dat je vol zit met initiatieven en wilde plannen. We gaan nog 
zo veel fijne dingen doen samen!

Tot slot, dank voor al diegenen die de moeite hebben genomen om dit boekje te lezen. Als ik jullie 
een tip had mogen geven: met de samenvatting was je der ook wel gekomen.

Dank
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