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Het is een lange reis die je aflegt om tot het uiteindelijke “boekje” te komen. Een reis met 
veel obstakels. Niet in de laatste plaats jezelf, want ieder heeft zijn persoonlijke beperkingen 
en het boekje moet je toch echt zelf realiseren. Tegen het eind van de rit kun je dan wel eens 
uit het oog verliezen dat het eigenlijk een geweldige reis was! En dat het een kick is om 
tegenslagen om te zetten in mooi proefschrift! Dit dankwoord is dan ook de ideale plek om 
deze reis weer te geven. 
 
Allereerst wil ik graag de leden van de leescommissie en opponenten bedanken: Prof Dr 
Gosse Adema, Prof Dr Georg Kraal, Prof Dr Hans Langendijk, Prof Dr René Leemans, Dr 
Edward Nieuwenhuis en Dr Hans van der Vliet.  
 
Eveline, bij jou in Groningen is deze reis min of meer begonnen. Jij zag in mij, eerder dan ik 
zelf, de bagage die ik nodig had om uiteindelijk op de plek van bestemming te komen. Jij 
hebt mij dan ook dat duwtje in de rug gegeven dat ik blijkbaar nodig had!  
 
Mary, jij als co-promotor maakt natuurlijk niet alleen onderdeel uit van mijn promotie “denk 
tank”. Via jou ben ik ook op dit geweldige onderwerp beland. Ik had je benaderd n.a.v. je 
college over het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB) en jij hebt mij 
uiteindelijk met Hans en de iNKT cellen in contact gebracht. Dingen die ik zeer aan jou 
waardeer zijn de warme manier waarop je het Medisch Immunologisch lab leidt, dat je altijd 
tijd vrij maakt voor mensen die bij jou binnen lopen voor een goede discussie en dat je altijd 
de vinger op de zwakke plek wist te leggen in mijn teksten. 
Fons, mede co-promotor, jouw nuchtere en heldere kijk op het onderzoek heeft mij denk ik 
het meest bewust gemaakt van het focussen waar jonge onderzoekers nog wel eens 
problemen mee hebben, juist omdat ze onderzoekers zijn! Verder heb ik onze samenwerking 
altijd als zeer prettig ervaren, ook vanwege de rust die je uitstraalt. 
Wendy, bijna co-promotor, ik wil jou bedanken voor je inbreng in een deel van deze reis. Je 
hebt op een gegeven moment voor het geluk met je gezin in Limburg gekozen. En als mede 
Limburger kan ik je toch ook geen ongelijk geven!  
Hetty, “last but not least” co-promotor, jij kwam echt op het  juiste moment in ons team. Het 
traject had nogal wat sein en wissel storingen. Jij hebt een zeer belangrijke rol gehad om die 
te verhelpen en je hebt zodoende erg mijn reis veraangenaamd. Verder ben ik altijd onder de 
indruk van de snelheid waarmee jij manuscripten weet te produceren! 
Rik, mijn promotor, je bent al vaak geroemd om je creatieve geest en bijbehorende wildgroei 
aan ideeën. Ik wil je vooral bedanken voor de ruimte die je mij hebt geboden om dit 
proefschrift toch op enigszins onorthodoxe wijze in elkaar te timmeren. Je vele anekdotes en 
grappen aan de vergadertafel hebben vaak mijn lachspier weten te raken! 
 
María, you brought some good Latin vibes into our iNKT team. I enjoyed working with you 
and I’m looking forward to your own thesis! 
 
De co-auteurs van alle hoofdstukken wil ik bedanken voor hun inbreng en ook degenen die 
behulpzaam zijn geweest: Hans Berkhof, Martijn Boomsma, Jan de Groot, Hinke Kruizenga, 
Hans Langendijk, Jacqueline Langius, Renee Leemans, Martine Reijm, Janneke Samsom, 
Marco Schreurs en Taco Waaijman. 
 
Eva, Corina, Ingeborg, Lotte, Tse, Juudje en Lotte, elk hebben jullie als student op geheel 
eigen wijze een bijdrage geleverd aan dit geheel. Niet alleen via de plaatjes van jullie data 
die in de artikelen zijn beland. Jullie waren ook allemaal hele leuke reisgenoten. Ik heb er 
zeer veel plezier aan beleefd om jullie nieuwsgierigheid te zien opbloeien en om jullie trots te 
zien als jullie deel was afgerond. Ik vind jullie dan ook allen harde werkers! 
 
Anthonie, Antoinet, Astrid, Ingrid, Martine, Mary, Petra B., Petra S., Robert, Stephan (†), 
Taco, met jullie allen heb ik persoonlijk samen gewerkt aan het MOVB en op de MI. Dit was 
voor mij een spannende tijd, want werken/ studeren/ promoveren combineren is niet altijd 
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rustgevend. Ik vond in jullie gezelschap het “werken” gedeelte erg aangenaam. Petra S., jij 
had de taak op je genomen om mij enigszins op te voeden m.b.t. de labcultuur. Ik denk nog 
vaak hieraan en heb er zeker een hoop van opgestoken. Jouw lab was een goede 
technische leerschool. Alleen die radio gaat nog steeds wel eens hard… 
Martine en Taco (en Juudje!), jullie hebben heel wat bloedjes door de FACS gejaagd. Zonder 
deze waren Hoofdstuk 2-4 niet in dit boekje beland. Dankje!!     
 
Sinead and Allan, my initial roomies of the “MOVB shack”, we shared some ups and downs 
in that little room where they put two Irish and one Limburger. What in fact makes us family 
since both equal Belgians, right? Anyhow, Sinead I loved our chats and relaxed atmosphere. 
And, Allan, no one can work computers the way you can!  Dinja en Anita, ook met jullie was 
het op dit kamertje in navolging op Allan erg gezellig. 
 
Dan waren er natuurlijk “de Heeren Van der Vliet, Nijmeijer en Krijnen”. Jullie waren puike 
reisgezellen. De eerste fase van deze reis werd voor een groot deel gevuld met onze 
discussies over onderzoek en belangrijke bijzaken. Deze hebben eigenlijk geen navolging 
gehad! Hans, jij hebt mijn liefde voor het onderzoek zeker versterkt. Ik vind het dan ook een 
eer dat jij mij over dit proefschrift aan de tand gaat voelen. Remco, een man naar mijn hart 
die het zijne altijd op de tong heeft liggen. Paul, je bent mijn trouwe reisgezel geweest en ik 
ben dan ook blij dat jij tijdens de ceremonie aan mijn zijde staat.  
 
Nobu, I enjoyed discussing the iNKT cell matters with you. I also very much enjoyed the 
occasions at which we went into town for some food, drinks and laughs. Hope all is well with 
you over there in Japan.   
 
Joep, jij regelt alles voor iedereen, geen bestelling of verzoekje is jou te veel en je bent een 
vertrouwd gezicht op de afdeling. Dank hiervoor! Verder vond ik de PA filmavonden erg leuk, 
ook al heb ik die in de laatste fase vaak moeten missen.  
 
Tanja, jou ben ik ook veel dank verschuldigd. Niet alleen omdat je jezelf ooit beschikbaar 
hebt gesteld als scriptie begeleider. Ik ben nooit een van jouw AIOs geweest en je bent 
(laten we maar zeggen boven gemiddeld) druk. Maar toch vond ik bij jou altijd een luisterend 
oor en een leuke respons als ik weer eens langs kwam voor een “weetje” of met een 
“theorietje”. Ook de wijze waarop jij bij alle feestelijke gelegenheden de persoonlijke liedjes 
en presentaties weet op te leuken verdient veel respect. 
 
Erik, ook jij was altijd in voor een praatje over onderzoek en aanverwante zaken. Deze 
hebben hun indruk achter gelaten. 
Marco, jij bent mij behulpzaam geweest op onbaatzuchtige wijze. Altijd enthousiast over mijn 
data en zeer goede adviezen paraat! Ik ben je hiervoor erg dankbaar en je hebt zeker 
invloed gehad op de vorm van de “muizen” hoofdstukken. Ik wens je veel succes met je 
toekomst als Medisch Immunoloog. 
 
Beste Jan, jij hebt op je bekende bescheiden wijze een zeer onbescheiden bijdrage aan de 
muizen hoofdstukken geleverd. Verder, en dat zal iedereen beamen, is er in jouw omgeving 
altijd een oase van rust en relativering te midden van al die drukte makers. Het zou maar 
RAAAR zijn zonder jou op het grote lab.  
 
Anneke, Basav, Christoff, George (geboren voor het grote lab), Hans Niessen, Janneke, 
Lisette, Michael, Marlies, Niek, Pepijn (jouw gevoel voor de slechte grap is ongeëvenaard), 
Rob (een echte wetenschapshobbyist), Sander ik heb met veel plezier met jullie samen 
gewerkt en geborreld in verschillende fases van deze reis. 
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Bart, Berbel, Cillie, Hedy, Hester, Inge, Jelle, Jessica, Joost, Kirsten, Mascha, Rieneke, Sas, 
Wouter en Yuri, jullie allemaal hebben deze reis al in meer of mindere mate volbracht. En het 
boekje is natuurlijk slechts een tussenstation; dus goede reis allemaal! 
Sas, Inge, Joost, samen vormden wij de “Utrecht clan” van de AIO kamer. Sas, kun jij je die 
jongen van het Natuurkunde practicum nog herinneren? Da’ s al een hele tijd geleden. Inge, 
ik vind het erg gezellig dat we nu samen Utje 2 bewonen. En Joost, ik verheug me er op 
straks naast jou te staan!  
 
Erik, Jori, Lisa, Marjolijn, Matthijs, Martijn, Stefan, Thijs, Wendy en alle andere Tillers, ik ben 
erg blij mijn nieuwe reis in jullie gezelschap begonnen te zijn. Ik voelde me meteen thuis. 
Beste Gosse, ik voel me vereerd dat ik kans krijg de komende jaren veel van jou op te 
steken en ik vind het erg leuk dat je bereid bent tijdens de ceremonie te opponeren. 
 
Ook jullie, alle vrienden en familieleden, wil ik graag bedanken voor de steun en aandacht 
betreffende de afgelegde reis.  
Jos en Francien, jullie hebben Olga en mij vaak ondersteund of ooit in een warm zuidelijk 
oord opgevangen. Ik blij met jullie als tweede thuisfront.  
Dragonmaster Sjoerd, ik had niet minder van jou verwacht. Gewoon een vette kaft! 
Tessa, Joop, Floor en Monique bedankt voor alle gezellige momenten. 
Marco, toen we kinderen waren heb jij je vaak over mij ontfermd. Ik vind het dan ook heel 
leuk dat jij nu mijn tweede paranimf wil zijn. 
Pap en Hugo, met een warm nest als basis om het leven in te gaan is echt iets om zeer 
gelukkig over te zijn. Jullie hebben je vroeger misschien wel vaker afgevraagd wat er van die 
kleine rebel moest worden. Lieve pap, dit boekje ligt er ook een beetje voor jou en mam, al 
mag zij dat helaas niet meer zien. Ik denk nog elke dag eraan dat zij mij al jong heeft voor 
gehouden altijd in mijn eigen reisroute en kracht te geloven, ongeacht tegenslagen of de 
mening van anderen. 
 
Lieve Olga, was deze reis zonder jou ooit begonnen? Jij hebt me altijd gesteund en ervoor 
gezorgd dat ik nooit verdwaalde, al moest je daar zelf wel eens iets voor inleveren. En ik ben 
o zo trots op hoe jij het hoofd recht houdt in deze voor ons toch roerige tijden. Een reis 
ondernemen zonder jou zou gewoon zinloos zijn! 
Lieve kleine Ivar en Senna, jullie zijn papa’s oogappeltjes en zorgen er samen met mama 
voor dat stukje waar het leven echt om draait! Ik zal altijd trots op jullie blijven en bij jullie 
reizen je waar mogelijk de weg wijzen. Papa houdt heel veel van jullie en mama.  
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