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Summary
Every day the human body is exposed to various different threats. These can come along
in the form of pathogens, like viruses and bacteria, however, also processes in the body
can cause damage, for instance in the case of cancer. The function of the immune system
is to protect the human body against these dangers. So called antigen presenting cells
are present in different tissues and in the blood stream. These cells are specialized in
the detection of dangerous components. They recognize danger signals via receptors,
present on the surface of these cells. In addition, they can take up pathogens and travel
to the lymph nodes where they activate the effector arm of the immune system: the Tand B-cells. An over-activated immune system can lead to the development of allergy
and auto-immune diseases. In these cases the immune system responds to harmless
particles, like nuts or components naturally present in the human body, such as the
joints in rheumatoid arthritis.
The dendritic cell is one of the professional antigen presenting cells present in the
human body. Different receptors, present on the surface of dendritic cells, participate
in the detection of pathogens and other dangerous components, including the C-type
lectin receptors (CLRs). CLRs are involved in the recognition of different sugar or glycan
structures. Glycan structures are present on the surface of virtually all cells, including
pathogens. During the synthesis of membrane proteins, these proteins are covered with
glycans. The attachment of glycan structures to the protein depends on a specific amino
acids sequence, which are the building blocks of proteins. Glycan structures themselves
are built up from a variety of monosaccharides, like the well-known sugar glucose, but
also other monosaccharides, like mannose, fucose and N-acetylgalactosamine (GalNAc)
are present in the human body. The configuration of the glycan structure is dependent
on the cell type and the protein it is attached to. Usually, glycan structures present on
pathogens are different from those present on human cells. In this way dendritic cells
can distinguish pathogens from healthy self-antigens. Glycan structures on human cells
can be altered during cellular activation or cell aging. Furthermore, cancer cells possess
different glycan structures compared to normal cells, which can dampen the immune
response instead of the desirable immune activation needed for the eradication of the
cancer cells.
The different members of the CLR family each recognize specific glycan structures,
which vary between group members. Extensive research has been performed to
elucidate the function and glycan specificity of the CLR DC-SIGN. DC-SIGN binds the
sugars mannose and fucose, and therefore interacts with both pathogens, like the HIV-1
virus, and self-glycoproteins, in both healthy situation and during disease. As a result
DC-SIGN can internalize the virus and present it to T-cells that can become infected. In
addition, it can also facilitate the cell diapedesis by binding firmly to proteins expressed
on endothelial cells. Another CLR present on the surface of dendritic cells is DCIR. This
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receptor is thought to give inhibitory signals to the immune system and is therefore
an important target for the development of therapeutic strategies against allergy and
auto-immune diseases. However, one must first know the exact function and glycan
specificity of the CLRs, before they can be utilized as targets for immune therapies.
Because the primary glycan binding site, involved in the interaction between CLRs
and glycan structures, is quite similar for DCIR and DC-SIGN, it is believed that DCIR has
a comparable glycan specificity as DC-SIGN. We have investigated the glycan specificity
of DCIR and found that DCIR indeed interacts with mannose and fucose-containing
glycans as well (Chapter 2). However, the glycan specificity of DCIR is much more
restricted, since only a small variety of mannose and fucose-containing glycans can bind
to DCIR, whereas almost all these glycan structures interact with DC-SIGN (Chapter 3).
Since DCIR and DC-SIGN are expressed on the cell surface, they are glycosylated by
the glycosylation machinery of dendritic cells. The glycan structures on DC-SIGN are
located far away from the glycan binding site, while the glycan structures on DCIR are
situated close by the glycan binding site. This glycan on DCIR could potentially hinder
the interaction between DCIR and glycan structures on other particles. We indeed
observed that by removing the glycan structure on DCIR or by reducing the size of the
glycan structure present, the potency of DCIR to bind glycans was effected. Our results
revealed that the glycan structure in DCIR indeed prohibits the potential of DCIR to bind
glycan structures on other particles (Chapter 2). In addition, we also discovered that
binding of DCIR to a glycan structure induces a signal inside the cell.
We next investigated which ligands contain glycan structures that can interact with
DCIR. Binding of DCIR to different primary human cells, tumor cells and pathogens was
investigated. DCIR specifically bound to keratinocytes, cells present in the upper layers
of the skin, but also to different kinds of tumor cells. In addition, DCIR could bind to
HIV-1 and some helminth species, but not to yeast particles tested. This indicates that
DCIR, like DC-SIGN can interact with different self-proteins and pathogens. Indeed
most compounds that bound DCIR could also interact with DC-SIGN. Nevertheless,
keratinocytes selectively bound to DCIR and not to DC-SIGN, while DC-SIGN binds
specifically to yeast and DCIR does not (Chapter 3).
Besides its signaling function, DCIR could also be involved in the uptake of
glycosylated particles. Once taken up, these particles can be degraded inside the cell
into smaller fragments that are subsequently presented to T cells to initiate particlespecific T cell activation. Peptides from ingested ligands activate CD4+ T helper cells that
facilitate antibody production by B cells in order to eliminate extracellular pathogens
and help macrophages to actively destroy internalized pathogens, while CD8+ T cells
are activated by virally infected cells which give a signal for their eradication. Dendritic
cells can also present peptides derived from ingested antigens to CD8+ T cells via a
process called cross-presentation. Prior research has already revealed that glycosylated
particles taken up by DC-SIGN can be presented to CD8+ T-cells, however the specific
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intracellular routing of DC-SIGN ingested particles is not exactly known. We addressed
this by employing a new technique that allows high throughput analysis of both the
morphology of a pool of individual cells and the visualization of fluorescently labeled
ingested proteins in time in combination with fluorescently labeled marker proteins for
intracellular compartments. Using this technique we characterized a new intracellular
route for particles taken up by DC-SIGN that end up in proteins present on the cell
membrane involved in the activation of CD8+ T cells (Chapter 4). In addition, we
compared the intracellular routing of particles taken up by DC-SIGN with that taken
up by DCIR and two other CLRs, MGL and MR. We observed a differential intracellular
routing of particles that were taken up via DCIR and an effect of DCIR stimulation on the
routing of DC-SIGN ingested particles (Chapter 5).
Finally, we investigated an unique glycan structure, displayed on a commensal
bacterium present in the human intestinal flora. This glycan structure can be taken
up by antigen presenting cells, leading to its direct presentation to T-cells, while this
normally only occurs for protein antigens. The exact mode of uptake of this glycan
structure was not known and we hypothesized that a CLR might be involved. Indeed,
we found a profound role for DC-SIGN in the uptake and presentation of this specific
glycan structure, while, for example DCIR, was not involved (Chapter 6).
In conclusion, we began to unravel the specific function of DCIR, by discovering
glycosylated compounds that can interact with DCIR. More research is needed to
elucidate when DCIR is occupied and when it is free to bind glycans on other proteins.
In addition, it is important to elucidate under which circumstances DCIR is stimulated
by its own glycan structures and if DCIR signaling could dampen the immune response.
When these factors are known DCIR could be used as target for immune therapies.
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C-type lectines en hun rol in het immuunsysteem
Nieuwe inzichten in de karakteristieken van DCIR en DC-SIGN
Ons lichaam wordt elke dag blootgesteld aan verschillende gevaren. Deze gevaren
kunnen aanwezig zijn in de vorm van pathogenen, zoals virussen en bacteriën, maar
ook andere processen in het lichaam kunnen schade veroorzaken, zoals het geval
is bij kanker. De functie van het immuunsysteem is het lichaam tegen deze gevaren
te beschermen. Voor het detecteren van gevaarlijke componenten zijn er speciale
antigeen presenterende cellen aanwezig in de weefsels en in de bloedbaan. Deze cellen
herkennen tekenen van gevaar via receptoren, die aanwezig zijn op de buitenkant
van de cel. Verder kunnen antigeen presenterende cellen pathogenen opnemen en
vervolgens naar de lymfeknopen reizen, waar zij het gedeelte van het immuunsysteem
activeren dat zorgt voor het opruimen van schadelijke deeltjes. Dit zijn de T en B cellen.
Een over-geactiveerd immuunsysteem is aanwezig bij allergie en auto-immuunziektes.
In deze gevallen is het immuunsysteem geactiveerd door onschadelijke deeltjes, zoals
noten of componenten van het lichaam zelf, zoals het geval is bij de immuunreactie
tegen gewrichten welke tot reuma kan lijden.
De dendritische cel is één van de professionele antigen presenterende cellen die
aanwezig zijn in het lichaam. Op het oppervlak van de dendritische cel zijn verschillende
receptoren aanwezig om pathogenen en andere gevaarlijke deeltjes in het lichaam te
herkennen, zoals bijvoorbeeld de familie van C-type lectine receptoren (CLRs). CLRs
zijn betrokken bij de herkenning van verschillende suikerstructuren. Suikerstructuren
zijn aanwezig op het oppervlak van alle cellen, maar ook op pathogenen. Tijdens de
productie van eiwitten op het celmembraan, wordt het eiwit meestal omringd door
verschillende suikerstructuren. De plek waarop de suikerstucturen bevestigd worden,
is afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde aminozuren, die de bouwblokken
vormen van een eiwit. De suikerstructuren zijn opgebouwd uit verschillende enkele
suiker units, zoals de algemeen bekende suiker glucose, maar ook mannose, fucose en
N-acetylgalactosamine (GalNAc) zijn suikers die voorkomen in het menselijk lichaam.
De vorm van de suikerstructuur is afhankelijk van het celtype en het eiwit waaraan
de suiker bevestigd wordt. Suikerstructuren van pathogenen zijn over het algemeen
anders dan die van menselijke cellen. Op deze manier kan een dendritische cel
pathogenen onderscheiden van cellen die normaal gesproken in het menselijk lichaam
aanwezig zijn en geen gevaar vormen. In aanvulling hierop kunnen de suikerstructuren
op menselijke cellen ook veranderen tijdens activatie of veroudering van de cel. Ook
onder bepaalde omstandigheden, zoals bij kanker, zijn op de tumorcellen vaak andere
type suikerstructuren aanwezig dan op normale “gezonde” cellen. Deze andere type
suikerstructuren kunnen ervoor zorgen dat het immuunsysteem juist niet geactiveerd
wordt, waardoor de tumorcellen niet verwijderd kunnen worden.
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De leden van de CLR familie herkennen specifieke suikerstructuren, die verschillen
tussen de verscheidene groepsleden. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de functie
en suikerspecificiteit van de CLR DC-SIGN. DC-SIGN bindt de suikers mannose en
fucose, waardoor het een interactie kan aangaan met zowel pathogenen, zoals het
HIV-1 virus, maar ook met eiwitten die normaal gesproken voorkomen in ons lichaam,
zowel gedurende gezonde omstandigheden als tijdens ziekte. De interactie van DCSIGN met de HIV-1 zorgt ervoor dat HIV-1 wordt opgenomen en wordt overgedragen
aan T cellen, die door het virus geïnfecteerd worden. Maar de interactie van DC-SIGN
met gezonde cellen kan ook zorgen voor een hechte binding tussen de twee cellen,
waardoor bijvoorbeeld T cellen beter geactiveerd kunnen worden door de dendritische
cellen. Een andere CLR, aanwezig op het oppervlak van dendritische cellen, is DCIR.
Deze receptor geeft waarschijnlijk remmende signalen af aan het immuunsysteem
en vormt daarom een belangrijk aangrijpingspunt in het ontwikkelen van therapieën,
waarbij het onderdrukken van het immuunsysteem belangrijk is zoals bij allergie en
auto-immuunziekten. Het is daarom belangrijk het exacte functioneren van deze
receptor op te helderen en ook de type suikerstructuren te identificeren die door DCIR
herkend worden.
Omdat het suikerbindingsdomein van DCIR erg lijkt op dat van DC-SIGN, wordt
aangenomen dat DCIR een vergelijkbare suikerspecificiteit heeft als DC-SIGN. Wij
hebben dit onderzocht en vonden dat DCIR inderdaad aan mannose en fucose kan
binden (Hoofdstuk 2). Echter, DCIR kan niet met alle suikerstructuren die een mannose
of fucose unit bevatten een interactie aangaan. Slechts enkele van die suikerstructuren
worden herkend door DCIR, terwijl bijna alle mannose of fucose bevattende
suikerstructuren kunnen binden aan DC-SIGN (Hoofdstuk 3).
Aangezien DCIR en DC-SIGN ook zelf eiwitten zijn, en aminozuren hebben waarop
een suikerstructuur bevestigd kan worden, zouden deze moleculen al beladen kunnen
zijn met suikerstructuren. Dit is inderdaad aangetoond voor zowel DCIR als DCSIGN. De suikerstructuur van DC-SIGN zit bevestigd op een plek die niet interfereert
met het suikerbindingsdomein van DC-SIGN, echter die van DCIR zit middenin het
suikerbindingsdomein. Deze suikerstructuur op DCIR zelf zou de herkenning van
andere suikerstructuren kunnen beïnvloeden of zelfs verhinderen. Het is van belang om
de invloed van deze suikerstructuur in DCIR te onderzoeken, voordat we DCIR kunnen
gebruiken als aangrijpingspunt voor het ontwikkelen van immuuntherapieën. Wij
hebben het suikerbindende aminozuur in het DCIR molecuul weggehaald zodat de eigen
suikerstructuren van DCIR de binding aan andere suikers niet meer konden verstoren.
Op deze manier hebben we laten zien dat het weghalen van de suikerstructuren in
DCIR zelf, de binding van andere suikerstructuren beïnvloedt (Hoofdstuk 2). Verder
ontdekten we dat de binding van DCIR aan suikerstructuren een signaal aan de cel kan
afgeven, dat mogelijk een remmend effect kan hebben.
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Vervolgens hebben wij in kaart gebracht welke cellen en pathogenen de
suikerstructuren hebben waaraan DCIR kan binden. Hiervoor hebben we de binding van
DCIR aan verschillende menselijke cellen getest. DCIR kan binden aan keratinocyten,
dit zijn cellen die in de opperhuid voorkomen, maar ook aan verschillende kankercellen.
Bovendien kan DCIR binden aan HIV-1 en sommige wormen, maar daarentegen niet
aan schimmels. Deze bevindingen geven aan dat DCIR, net als DC-SIGN, kan binden
aan verschillende eiwitten die in het menselijk lichaam voorkomen, maar ook aan
ziekteverwekkers, door middel van de aanwezigheid van specifieke suikers. Het
merendeel van de geteste menselijke cellen en pathogenen bindt aan zowel DC-SIGN
als DCIR, echter keratinocyten worden alleen herkend door DCIR en niet door DC-SIGN.
Daarentegen kan DC-SIGN een interactie aangaan met schimmels, wat voor DCIR niet
het geval is (Hoofdstuk 3).
Behalve de signaleringsfunctie van DCIR, zou DCIR ook gesuikerde materie op
kunnen nemen. Nadat de materie is opgenomen kan het in de cel in kleinere deeltjes
geknipt worden en gepresenteerd worden aan CD8 positieve T cellen, zodat T cel
activatie plaats vindt die ervoor zorgt dat cellen die de gesuikerde materie hebben
gericht gedood worden. Onderzoek heeft al aangetoond dat materie opgenomen
door DC-SIGN inderdaad gepresenteerd wordt aan T cellen. Echter de precieze route
die het in de cel volgt is niet bekend. We hebben dit onderzocht met behulp van een
nieuwe techniek waarmee we grote aantallen individuele cellen, met daarin gekleurde
eiwitten, konden analyseren en deze te volgen in de tijd. Deze nieuwe techniek heeft
ons in staat gesteld een nieuwe intracellulaire route te karakteriseren, die er voor zorgt
dat deeltjes opgenomen door DC-SIGN effectief naar het oppervlakte gebracht worden
van een dendritische cel om deze aan CD8 positieve T cellen te tonen (Hoofdstuk 4).
Met deze nieuwe techniek hebben we ook de intracellulaire route van verschillende
CLRs, waaronder DCIR en DC-SIGN met elkaar vergeleken en vonden we opmerkelijke
verschillen in hoe beide receptoren materie in de cel verwerken. Wij zagen ook dat het
stimuleren van DCIR, de routing van door DC-SIGN opgenomen deeltjes beïnvloedt
(Hoofdstuk 5).
Ten slotte hebben we onderzoek gedaan naar een speciale suikerstructuur, die
aanwezig is op een commensale bacterie die behoort tot de menselijke darmflora.
Deze suikerstructuur kan worden opgenomen door dendritische cellen, waarin het
wordt geknipt in kleinere stukjes en gepresenteerd aan T cellen. Dit gebeurt normaal
gesproken alleen met suikerstructuren die nog vast zitten aan aminozuren. De manier
waarop deze speciale suikerstructuren worden opgenomen was nog niet bekend en we
speculeerden dat een CLR hierbij betrokken zou kunnen zijn. Wij vonden inderdaad een
belangrijke rol voor DC-SIGN in de opname en presentatie van deze suikerstructuur,
terwijl bijvoorbeeld DCIR hier niet bij betrokken was (Hoofdstuk 6).
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Samengevat hebben we de suikerstructuren waarmee DCIR een interactie kan
aangaan geïdentificeerd en hebben we een goede start gemaakt om de functie van
DCIR op te helderen. Meer onderzoek is nodig om te ontdekken wanneer DCIR al bezet
is door zijn eigen suikerstructuren en wanneer het vrij is om materie op te nemen.
Verder is het belangrijk om te ontdekken wanneer DCIR een signaal afgeeft in de cel
en of DCIR signalering een remmend effect heeft op het immuunsysteem. Zodra er
meer bekend is over deze factoren, kan DCIR gebruikt worden als aangrijpingspunt in
immuuntherapieën.
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Na bijna 5 jaar zit het er dan op: ik heb mijn promotieonderzoek afgerond en kan
beginnen met het schrijven van mijn dankwoord. Iets waar je in het begin erg naar
uitkijkt, maar als de tijd is aangebroken is het toch een stuk lastiger. Het is echt de
afsluiting van een periode. Gelukkig heb ik het werk in die periode niet allemaal alleen
gedaan en daarom zou ik graag de volgende mensen willen bedanken.
Yvette, bedankt dat je me de mogelijkheid hebt gegeven om in jouw groep te
promoveren. Ik heb een hele leuke tijd gehad en veel geleerd. Door jou heeft het boekje
de vorm gekregen die het nu heeft. Johan, Léon en Prescilla, heel veel hebben we
elkaar niet gezien, maar bedankt voor jullie input op afstand. Ik heb een erg gezellige
tijd gehad bij de bijeenkomsten van Danone Research en ik ben blij dat mijn project een
samenwerking was tussen de VU en Danone. Jeroen, het was leuk om met je samen
te werken aan de binding van CLRs aan de probiotica, jammer dat er geen paper uit is
gekomen. En dan natuurlijk mijn co-promotoren, bij wie ik eigenlijk altijd terecht kon
voor vragen, hulp en een kletspraatje: Sandra, bedankt voor je gezelligheid en goede
begeleiding. Ik heb erg veel gehad aan alle kennis die je bezit. Je bent echt een vraagbaak
voor zowel proeven als literatuur. Volgens mij is er niemand zo snel in het nakijken van
teksten en je hebt er op die manier echt vaart achter gezet. Juan, thanks for your input
and motivating words. Your knowledge and excellent ideas have made this thesis how
it is now. Chapter 4 and 5 would not have been there without your enthusiasm for the
ImageStream.
Bij deze zou ik ook de leescommissie graag willen bedanken voor de tijd en aandacht die
zij hebben besteed aan het lezen van mijn boekje.
En dan natuurlijk mijn paranimfen. Esther, na jouw promotie zijn de rollen nu
omgedraaid. Het was erg fijn om met iemand anders de grollen van het promoveren
te kunnen bespreken. Ik heb veel aan je gehad, omdat jij toch weer vanuit een andere
kant keek naar mijn proeven. En nu met het afronden van mijn promotie weer, omdat je
als beste weet waarmee en hoe je me kan helpen. Ik vind het heel knap van je dat jij dat
allemaal zelf hebt gedaan! Ik ben heel blij met jou als zus en vriendin, ik kan altijd bij je
terecht voor de leuke dingen en minder leuke dingen in het leven. Op naar de volgende
shopdagjes en weekendjes weg. Ilona, ik ben erg blij dat jij meewerkte aan mijn project
en nu ook naast me staat. Zonder morren kon ik je gewoon vragen wat experimenten
te doen, die dan na een week gedaan waren. Het was erg relaxed om met je samen
te werken. Iedereen wordt gewoon aangestoken door jouw vrolijkheid. Met jouw
positiviteit, harde werk-mentaliteit en inzicht gaat het zeker lukken om te promoveren.
Ik hoop dat je een leuke tijd zult hebben de komende vier jaar.
Tegen de rest van groep Rood (die door de jaren heen wel flink van samenstelling is
veranderd) kan ik alleen maar zeggen dat ik me geen leukere groep had kunnen
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aan bijgedragen: het kleine groepje Blauw, Karin en Marga. De vrijdagmiddag koekjes
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het leuk om je als student te begeleiden. Leuk dat jouw stage heeft bijgedragen aan een
artikel. Veel succes met je carrière. Nathalie, bedankt voor de gezelligheid tijdens de TI
Pharma meetings en je introductie in GraphPad. Nico, bedankt voor het repareren van
mijn laptop, na mijn ongelukje met de thee. Zelfs dit dankwoord is er gewoon nog op
geschreven. Verder wil ik graag de rest van het MCBI bedanken voor de gezellige tijd die
ik heb gehad de afgelopen vier jaar en de goede ideeën die ik heb gekregen tijdens de
besprekingen. Ik zal de pokeravondjes en andere afdelingsuitjes missen.
Natuurlijk wil ik ook mijn kamergenoten hier bedanken voor de erg leuke tijd die ik heb
gehad. Het zijn er door de jaren heen heel wat geweest. Eerst Caroline, Marieke, Linda,
Ramin, Jeroen en Sietske, totdat de ene helft met Theo mee ging naar het AMC en de
andere helft klaar was met zijn promotieonderzoek. Het was maar een jaar, maar het
was erg gezellig. Caroline, bedankt voor het organiseren van de spelletjesavonden en
avondjes uit. Leuk dat je weer terug komt naar Europa! Ana en Noortje, ik ben erg blij
dat jullie daarna begonnen met jullie promotieonderzoek bij de VU. Ik kon altijd bij jullie
terecht met (lab)problemen. Ik mis het nog steeds dat ik jullie niet meer iedere dag zie
om even bij te kletsen, dus we moeten de etentjes er maar goed inhouden! Noortje,
bedankt voor alle hulp voor opzoek- en regeldingen op de VU, terwijl ik op Sanquin was.
Jammer dat ik niet vier paranimfen kan hebben. Veel succes met het afronden van jullie
promoties. En voor een korte tijd waren jullie, Cansu en Sylvia, ook onze kamergenoten.
Het was leuk om zo ook iets meer van groep Blauw mee te krijgen. Maurizio, you started
one year after me, but you are almost finished at the same time. Well done! Thanks for
your happiness in the room. Cynthia, het laatste jaartje kwamen we met zijn allen bij jou
op de kamer. Het aantal kletspraatjes werd hierdoor nog wat verder opgeschroefd ;-),
maar het was ook leuk en handig om met een andere groep Yvette AIO op de kamer te
zitten die met humane DCs werkt. Leuk om je zo beter te hebben leren kennen.
Verder zou ik graag alle personen met wie ik samengewerkt heb voor de verschillende
onderwerpen willen bedanken. Mede dankzij jullie zijn de hoofdstukken tot stand
gekomen.
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En dan een klein woordje voor mijn nieuwe collega’s van de afdeling Biologicals en
Immunopathology. Bedankt voor de mogelijkheid om hier aan de slag te gaan, de
gezelligheid en hulp. Ik heb het hier erg naar mijn zin.
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Dankwoord
Het is wel grappig dat ook veel van mijn oud-studiegenootjes tegelijkertijd aan het
promoveren waren. Linda, Sonja en Arshia, ook al zien we elkaar soms maar heel
weinig, het is altijd gezellig als we weer eens afspreken. Arshia, jammer dat je geen
leuke promotieplek hebt gevonden, maar misschien is de baan die je nu hebt nog wel
veel leuker. Linda en Sonja, veel succes met het afronden van jullie promoties. Martijn,
jij bent zo’n harde werker, dat ik denk dat je het gemakkelijk gaat afronden. Bedankt
voor al je hulp en alle leuke spelletjesavonden, etentjes en andere uitjes die we hebben
gehad de afgelopen jaren. We moeten de frequentie maar weer wat opschroeven.
Pap en mam, jullie betrokkenheid heeft me erg goed gedaan. Sorry voor alle stress die
ik op jullie heb overgedragen. Jullie staan altijd voor me klaar, het is fijn om altijd bij
jullie langs te kunnen gaan en ik hoop dat nu weer wat meer te kunnen doen. Ik ben er
trots op dat ik zo op jullie lijk. Bedankt voor alles! Erik, ik bewonder je om het gemak
waarmee jij allerlei dingen onderneemt. Je zorgt voor een wat relaxtere kijk op dingen,
een eigenschap die je zussen wel eens missen :-). Leuk dat je soms zo mee kon denken
over mijn onderzoek/vinden van een baan. Sanne, veel van mijn promotieonderzoek
heb je niet meegemaakt, maar leuk om je bij de familie Bloem te hebben. Marjolein en
Dirk, bij jullie kan ik altijd terecht voor zowel een leuke afleiding van het werk als het
luchten van mijn hart. Ook al zijn mijn bevindingen niet heel makkelijk uit te leggen,
ik kan nu toch wel een positief antwoord geven op jullie vraag: En al wat ontdekt? Ik
hoop dat we nog lang bij elkaar in de buurt blijven wonen en dat ik zo het opgroeien van
Finnian en Féline op de voet kan volgen.
Marjolein en Erik, betere schoonouders dan jullie had ik me niet kunnen wensen. Fijn
dat we altijd kunnen komen buurten. Volgend jaar komen we hopelijk wat vaker langs
in Duitsland voor een gezellig klaverjasavondje. Maarten en Sharon, heel veel zien
we elkaar niet, maar het is altijd gezellig op de familiedagjes. Binnenkort weer een
eetafspraakje maken? Nienke, leuk dat jij altijd het voortouw neemt in het regelen van
allerlei dingen. Ik ben erg blij met jou als schoonzusje en vriendin. Oma, nu is het dan
eindelijk echt afgerond, mijn promotieonderzoek. Bedankt voor alle interesse, een
luisterend oor en de leuke uitjes die altijd zorgden voor een goede afleiding.
En dan lieve Wouter. Jij hebt voornamelijk de laatste jaren heel wat te verduren gehad
met een stressige Karien. Bedankt voor je, voornamelijk in het laatste jaar, bereidheid
om zonder morren de boodschappen te doen en te koken, zodat ik nog even aan het
werk kon. En bedankt voor al je adviezen en je pogingen om me te ontstressen. Zonder
jou was het allemaal een stuk moeilijker geweest.
Liefs Karien
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