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Het schrijven van het laatste, en tevens meest gelezen, onderdeel van dit proefschrift, is eigenlijk de
grootste uitdaging. Met moeite probeer ik mijn dank aan iedereen die op enige manier heeft
bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift op papier te zetten, en daarbij niemand tekort
te doen en/of te vergeten!

Allereerst wil ik mijn promotor Prof. Dr. R.J. Scheper bedanken. Beste Rik, bedankt voor 6 jaren
prettig samenwerken. Met respect en bewondering heb ik gekeken naar je niet aflatende
enthousiasme voor álle onderzoekslijnen die je hebt lopen, en vooral naar je vermogen om altijd
ergens het positieve van in te zien. Jouw enthousiasme en vermogen om te blijven geloven in deze
“soms moeilijk te kweken cellijn” heeft er absoluut voor gezorgd dat dit proefschrift nu voor ons ligt.
Bedankt daarvoor!
Dr. T.D. de Gruijl, co-promotor en dagelijkse begeleidster, beste Tanja, dit proefschrift had er zonder
jou ongetwijfeld totaal anders uitgezien. Bedankt voor jouw frisse maar toch kritische blik en goede
ideeën. Het was fijn met je samenwerken, en je deur stond altijd open. Daarnaast was je ook altijd op
zoek naar gezelligheid, onder andere via de door jou geïnitieerde (lab-)uitjes, zoals de cocktailparty,
de bollywood-avond (mede mogelijk gemaakt door Basav) en ons “girls-night-out” etentje. Ik ben blij
dat we onze samenwerking nog even kunnen voortzetten.
En Dr. A.J.M. van den Eertwegh, co-promotor, beste Fons, hoewel je altijd al betrokken bent geweest
bij mijn onderzoek, is vooral je interesse en kritische blik in de afrondende fase van doorslaggevend
belang geweest. Sinds vorig jaar werken we ook samen op het “GVAX” project. Ik hoop dat we deze
samenwerking nog lang kunnen voortzetten, en met deze en nieuwe studies nog veel meer patiënten
kunnen behandelen. Want daar doen we het toch allemaal voor.

De leden van mijn promotiecommissie wil ik hartelijk bedanken voor de tijd en aandacht die zij aan het
bestuderen van dit manuscript en het voeren van de oppositie hebben besteed: Prof. Dr. C.J.M.
Melief, Prof. Dr. Y. van Kooyk, Prof. Dr. A.M. Kruisbeek, Dr. W.R. Gerritsen en Dr. A.A. van de
Loosdrecht. Dr. E. Hooijberg, beste Erik, dankzij jou heb ik nooit de T cellen uit het oog verloren.
Bedankt voor de goede ideeën en natuurlijk ook voor de gezellige zeilweekenden en borrels. And last
but not least, Prof. Dr. C.J. June. Dear Carl, I want to thank you for the time and energy you put into
reading my thesis. Thanks for the opportunity to visit your lab. I hope (and know) that this will be a
great experience.

Mijn collega’s van de Pathologie en Medische Oncologie, Allan, Anneke, Sinéad, Janneke, Hetty,
Dinja, Basav, Jan, Pepijn, George, Mary, Marco, Petra S, Petra B, Martine, Esther, Niek, en van de
Dermatologie, Mascha, Krista, Kim en Sue: bedankt voor de prettige samenwerking, de gezellige
etentjes, sinterklaas-avondjes en borrels, nu en in het verleden. Allan, ook een paar woorden voor jou
(maar wel in het Nederlands): mijn “eerste stapjes” in het kweken van de MUTZen heb ik van jou
geleerd, en we hebben ook nog samen een publicatie. Onze samenwerking heeft niet zolang geduurd,
maar ik vind het leuk dat je altijd de interesse voor de MUTZ-3 en ons werk hebt gehouden! Marco,
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van jou heb ik de fijne kneepjes van het T cel kweken geleerd, jouw enthousiasme voor onderzoek en
je bereidheid om tijd vrij te maken voor vragen, maakt het prettig om met je samen te werken.
En natuurlijk ben ik ook dank verschuldigd aan mijn studentes Ying Poi, Willemijn en Farien. Ik
realiseer me dat de lastige T cel experimenten soms moeilijk eigen te maken waren in een paar
maanden, maar jullie hebben je kranig geweerd. Jullie bijdrage is dus ook terug te zien in hoofdstuk
5a en 7.
Tot slot Adrie (‘Joep’), bedankt voor alle bestellingen, alle spoedjes, alle tussendoortjes en al die
andere dingen die je doet om onze labs draaiende te houden! Sorry dat ik nooit naar de filmavond
kom, kan je me vergeven?

En natuurlijk de AIO’s: Inge, Johan, Rieneke, Joost, Cillie, Yuri, Bart, Jettie, Kirsten, Mascha, Paul,
Maria, Jelle, Hester, Berbel, Hedy, Annelies. Zonder jullie had deze periode er heel anders uit gezien.
De borrels, weekenden, etentjes, 80s verantwoord/90s now feestjes, maar ook de zeik- en lachsessies hebben een onvergetelijke indruk op mij gemaakt. Bedankt voor deze leuke tijd!
Lieve Inge, Johan, Rieneke, Joost, Cillie, Yuri en Bart: het is nu echt zover! We gaan het doen. De2008-is-ons-jaar-dus-we-gaan-allemaal-promoveren-trein-is-gestart: op naar de laatste en ons
gezamenlijke feest! Daarna weekendjes?

Mijn paranimfen Anita en Wietske. Anita, onze samenwerking loopt als een rode draad door mijn
promotietraject. Al vanaf het moment dat ik op het lab kwam als stagiaire, en jij mijn begeleidster was,
werken we samen. Je bent een fantastische analiste, de beste die ik me kan wensen! Bedankt voor al
die bergen die je voor me verzet hebt.
Wiets, mijn lieve vriendinnetje. Fijn dat je altijd voor me klaar staat! Ik kan altijd alles bij je kwijt en aan
een half woord heb je genoeg. Dank je voor alle borreltjes, en die ontelbare gezellige etentjes bij jullie
thuis. Gaan we mijn promotie net zo vieren als jou beëdiging..:-)? Ik zal je missen (mis je al) als ik in
Philadelphia ben.

Tot slot is natuurlijk de achterban van vrienden en familie heel belangrijk. Ook al was het voor jullie
soms moeilijk te begrijpen wat ik nou daadwerkelijk aan het onderzoeken was, jullie hebben je er altijd
voor weten te interesseren. Hopelijk wordt het met het lezen van de Nederlandse samenvatting
allemaal iets duidelijker.
Lieve Troefjes, mijn studententijd is onlosmakelijk met jullie verbonden. Bedankt voor alle leuke
weekendjes en al die jaren (12 om precies te zijn!) jc-eten. Nu minder frequent, maar nog steeds top!
Dames van stof op tafel: Syl, Eef en Valeer. Jaren hebben we bij elkaar in huis gewoond op de
esdoornstraat, altijd met veel plezier. Nog steeds kijk ik met plezier terug op onze huisetentjes,
stapavondjes en natuurlijk onze kerstdiners. Heeft iemand nog het recept van die overheerlijke
welkomstcocktail ☺? Of die fijne “portsaus”…:-). Onvergetelijk!
Tot slot het thuisfront, lieve pap en mam, Nicole, Ronald, Sjoerd en Mascha. Bedankt voor jullie
onvoorwaardelijke steun en liefde. Jullie zijn samen met Philip de basis. Altijd staan jullie voor me
klaar. Lieve pap en mam, zonder jullie onvoorwaardelijke steun was dit me nooit gelukt. Bedankt dat
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jullie me de vrijheid, de middelen en het vertrouwen hebben gegeven om te studeren (en van het
studentenleven te genieten). En dan niet te vergeten mijn schoonfamilie: Willemien, Richard en
Evelien, ook jullie bedankt voor de interesse en steun!

En Philip, liefie, wat ben ik blij dat jij mijn vriendje bent. Bedankt voor je vertrouwen en geduld! Je
nuchtere blik en humor zorgden er altijd voor dat ik er vol goede moed weer tegenaan kon. En nu is
het af!!!
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