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Thesis Summary

ur immune s stem has e ol ed to protect oursel es rom threats and harm rom both outside 
pathogens li e bacteria  and inside damaged cells or tumors . he innate immune s stem is able 

to respond uic l  to prede ned pathogen associated molecular patterns s  while the 
adapti e immune s stem can be taught to respond to a speci c part antigen  o  a pathogen. hile 
arisen in separate e ents during e olution  the innate and adapti e immune s stem unction in a 
highl  coordinated ashion to ensure an immune response speci call  tailored in both space and 
time when pathogens are encountered. eaching o  the adapti e immune response b  the innate 
immune s stem also enables uic er response times upon a second encounter o  the same antigen  
leading to long term protecti e immunit . nderstanding the principles o  protecti e immunit  and 
the underl ing innate adapti e immunit  crosstal  ma  guide rational approaches to accine design. 

urrentl  success ul accines are based on the generation o  protecti e antibodies directed against 
pathogens  also nown as humoral immunit . owe er  accines aimed at generating antigen speci c 

 l mphoc tes to combat iral in ections or tumors cellular immunit  are notoriousl  di cult to 
de elop. n art  o  this thesis we ocus on accine compounds that are h pothesi ed to enhance  
cell mediated adapti e immune responses. sing i n v i tr o co culture s stems o  dendritic cells and 
speci ed  cells  as well as i n v i v o immuni ation strategies  we test the abilit  o  our no el compounds 
and accination strategies to induce antigen speci c  cell responses. n art  we e plore the modes 
o  immune suppression emplo ed b  tumor cells that impede adapti e anti tumor immune responses. 

e h pothesi ed that in order to rationall  ormulate accine compounds with the capacit  to 
induce adapti e immune responses  the interpla  o  innate and adapti e immune cells needed to be 
in estigated. n this thesis we e plored se eral accine compounds in their abilit  to induce innate 
immune acti ation and antigen speci c  l mphoc te responses. n hapter  we describe the use 
o  outer membrane esicles s  deri ed rom geneticall  engineered bacteria  as rich 
immunogenic accine compound. s induced dependent dendritic cell acti ation  antigen 
processing and antigen presentation to +   cells.  di erent bacterial component inclusion bodies  

s  was e plored in hapter  showing high potential o  antigen presentation to +  and +  T  
c e l l s  i n v i tr o  although or e ecti e immuni ation i n v i v o  s re uired additional adju ants. rotecti e 
immunit  not onl  re uires innate acti ation  but also antigen speci c to the patholog  pre erabl  
deli ered to the dendritic cell. n hapter  we report the modi cation o  antigens with a single lipid 
tail  leading to membrane loading o  s and potent cross presentation to +   cells. o deli er 
antigen to the dendritic cell e cientl  speci c endoc tic receptors can be targeted using antigens 
attached to receptor speci c antibodies or natural ligands. n hapter  we ha e in estigated the 
mouse orthologue o  the endoc tic receptor  . ouse  m  was shown to 
e hibit o erlapping unctionalit  with its human counterpart  allowing antigen targeting or accination 
purposes.  conjugating a model antigen to an anti m  antibod  m e pressing s 
could be targeted i n v i v o or the initiation o  adapti e immune responses. lternati el  the natural 
ligand o   the gl can ewis  can be added to a trimeric antigen ntigen tri  . he 
resulting gl cos lated  allowed the i n v i v o targeting o   in mice e pressing the human 
orm o  the receptor on dendritic cells hapter .  is an endoc tic receptor e pressed b  s 

di erentiating rom the monoc tic lineage. e h pothesi ed that antigen deli er  could be enhanced 
b  rst recruiting and di erentiating monoc te deri ed dendritic cells e pressing  to the 
accination site be ore targeting with a speci c antigen antibod  conjugate. n chapter  

we describe the recruitment o  +  monoc te deri ed dendritic cells to the s in a er sterile 
adju ant induced in ammation. nterestingl  targeting s in in ltrating mo s i n si tu  using  
targeting antibodies led to increases in antigen speci c antibod  production and a reduction in 
antigen speci c +   cells. ence  timing local accine site in ammation with the antigen a ects 
adapti e immune responses. oncluding art  in hapter  we discuss our ndings in light o  the 
e ol ing science o  accinolog . dditionall  we address the uestion whether accine design can 
be rationall  approached  considering the current gaps in basic nowledge on the generation o  
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protecti e immunit . lso  we discuss the position o  the public  academic science and pharmaceutical 
companies in the search and support or success ul accines. inall  we e plore the moti ation o  
academic scientists and how the de elopment o  accines ts in this moti ational scheme.

n art  we e plore the modes o  e olutionar  escape that allow tumors to e ade immune destruction. 
sing mouse models o  tumorigenesis we in estigate what orms o  immune suppression e ist  where 

the  are emplo ed and how the  can be bloc ed to enhance anti tumor immunit . irst  we e amine 
the innate and adapti e immune response in the tumor microen ironment upon  immune 
chec point bloc ade  hapter . e show that during   monoc tes in ltrate the tumor 
and ollow a bimodal di erentiate pathwa  o  which the li e path correlates with success ul anti
tumor immunit  in both mouse models and human melanoma patients. e t  we describe the immune 

nger print o  a mouse model o  glioblastoma  the most malignant orm o  brain tumor hapter 
. e show that the immune s stem is changed in the hemisphere contralateral to the bul  tumor 

and shows an immune suppressed phenot pe. e h pothesi e that the tumor cells in ltrating the 
contralateral hemisphere can be targeted b  immune chec point bloc ade due to brain wide e cac . 
n hapter  we switch gears to the eld o  gl cobiolog  arguing that changes in gl cos lation in 

the tumor microen ironment mar  distinct immune suppressed en ironments gl co code . e 
anticipate that targeting the speci c gl co code in cancer will bolster the recent e orts to increase 
anti tumor immunit . o concreti e this train o  thought  we describe the gl co code o  pancreatic 
ductal carcinoma  in hapter . sing multi ple  microscop  imaging techni ues  we show 
that the aberrant gl cos lation changes increased sialic acid e pression  in  are associated with 
stromal deri ed e tracellular matri . sing a ariet  o   mouse models  we show that host
deri ed stromal cells e press high le els o  sialic acid and are e  to the brosis that is so characteristic 
o  . e conclude in hapter  that immunotherap  o  cancer should ideall  be composed o  two 
components  targeting o  con ergent phenot pes shared among patients  and uni ue immunogenic 
genot pes uni ue to indi idual patients .  multi dimensional approach to tumor eradication will 
dri e indi iduali ed treatment strategies and e entuall  long term sur i al across the man  patients 
groups.

he research described in this thesis is the accretion o  e ears o  research within the ramewor  
o  a personal search to understand disease and cure. s most o  science  the conclusions made and 
e planations gi en will be re uted within m  li etime. owe er  the data is genuine and is e pected 
to withstand the test o  time. uch is the undamental ate o  scienti c conduct and the personal 
moti ation to repeatedl  enture into uncharted scienti c territor  in an arguabl  romantic search o  
the un nown.
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eder andse samenva ng

ns immuuns steem is ge olueerd om ons el  te beschermen tegen bedreigingen en schade an owel 
buiten pathogenen oals bacteri n  als an binnen beschadigde cellen o  tumoren . et aangeboren 
immuuns steem is in staat om snel te reageren op oora  gede nieerde pathogeen geassocieerde 
moleculaire patronen s  terwijl het adaptie e immuuns steem an worden geleerd te 
reageren op een speci e  deel antigeen  an een pathogeen. oewel ontstaan in a onderlij e 
gebeurtenissen tijdens de e olutie  unctioneert het aangeboren en adaptie e immuuns steem op 
een ster  geco rdineerde manier om een immuunrespons te garanderen die speci e  is a gestemd 
in owel ruimte als tijd  wanneer ie te erwe ers worden aangetro en. et aanleren an de 
adaptie e immuunrespons door het aangeboren immuuns steem maa t oo  snellere responstijden 
mogelij  bij een tweede ontmoeting met het el de antigeen  wat leidt tot langdurige immuniteit. et 
begrijpen an de principes an beschermende immuniteit en de onderliggende aangeboren adaptie e 
immuniteit an tot rationele benaderingen an accinontwerp leiden. omenteel ijn succes olle 
accins gebaseerd op het genereren an beschermende antilichamen gericht tegen pathogenen  oo  

be end als humorale immuniteit. accins die gericht ijn op het genereren an antigeen speci e e 
l m oc ten om irale in ecties o  tumoren cellulaire immuniteit  te bestrijden  ijn echter notoir 

moeilij  te ontwi elen. n eel  an dit proe schri  richten we ons op accinonderdelen waar an 
wordt erondersteld dat e cel gemedieerde adaptie e immuunresponsen erbeteren. et behulp 
an i n v i tr o wee s stemen an dendritische cellen en gespeci ceerde cellen  e enals i n v i v o 

immunisatiestrategie n  testen we het ermogen an on e ernieuwende accinonderdelen en 
accinatiestrategie n om antigeen speci e e cel responsen te induceren. n eel  onder oe en we 

de wij en an immuunonderdru ing die worden gebrui t door tumorcellen die adaptie e anti tumor 
immuunresponsen belemmeren.

n e h pothese was dat om rationeel accin componenten te unnen ormuleren met het ermogen 
om adaptie e immuunresponsen te induceren  dat het samenspel an aangeboren en adaptie e 
immuuncellen moest worden onder ocht. n dit proe schri  hebben we erschillende accin
componenten onder ocht op hun ermogen om aangeboren immuunacti atie en antigeenspeci e e 

l m oc treacties te induceren. n hoo dstu   beschrij en we het gebrui  an buitenmembraan esicles 
s  a geleid an genetisch gemanipuleerde bacteri n  als rij  immunogeen accinonderdeel. 

s induceerden a an elij e dendritische cel  acti atie  antigeen erwer ing en 
antigeenpresentatie aan +  cellen. en andere bacteri le component nclusion bodies  s  werd 
onder ocht in hoo dstu   die een hoog potentieel an antigeenpresentatie door s aan +  en 

+  cellen i n v i tr o ertoont  hoewel oor e ectie e immunisatie i n v i v o s aan ullende adju ant 
hulpsto en ereisten. eschermende immuniteit ereist niet alleen acti atie an het aangeboren  
maar oo  antigeen speci e  oor de pathogeen  bij oor eur lo aal a gege en aan de dendritische 
cel. n hoo dstu   beschrij en we de modi catie an antigenen met een en ele lipidestaart  wat leidt 
tot membraanbelasting an s en rachtige antigeen presentatie naar +  cellen. m antigeen 
e ci nt aan de dendritische cel a  te le eren  unnen speci e e endoc tische receptoren worden 
getarget met behulp an antigenen chemisch gehecht aan receptor speci e e antilichamen o  
natuurlij e liganden. n hoo dstu   hebben we de muisortholoog an de endoc tische receptor  

 onder ocht. uis  m  blee  o erlappende unctionaliteit te ertonen met ijn 
menselij e tegenhanger  waardoor antigeen targeting oor accinatiedoeleinden mogelij  was. oor 
conjugatie an een model antigeen aan een anti m antilichaam  onden m positie e 

s i n v i v o worden getarget oor het initi ren an adaptie e immuunresponsen. ls alternatie  an 
het natuurlij e ligand an  de gl caan ewis  worden toege oegd aan een trimeer antigeen 

ntigen tri  . e resulterende gegl cos leerde  maa te het i n v i v o targeten an 
 mogelij  bij mui en die de menselij e orm an de receptor op dendritische cellen tot e pressie 

brengen hoo dstu  . 

 is een endoc taire receptor tot e pressie gebracht door s die di erenti ren uit de 
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monoc taire lijn an immuun cellen. n e h pothese was dat antigeena gi e ou unnen worden 
erbeterd door eerst monoc t a geleide dendritische cellen die  tot e pressie brengen naar 

de accinatieplaats te wer en en te di erenti ren al orens te targeten met een speci e  
antigeen antilichaamconjugaat. n hoo dstu   beschrij en we de re rutering an +  monoc ten
a geleide dendritische cellen naar de huid na steriele adju ans ge nduceerde ontste ing. nteressant is 
dat het richten an huid in ltrerende mo s i n si tu  met behulp an richtende antilichamen 
tot een toename an antigeen speci e e antilichaamproductie en een a name an antigeen speci e e 
C D 8 +  cellen leidde. aarmee be n loedde de timing an lo ale accinatieplaatsontste ing met het 
antigeen de adaptie e immuunresponsen. er a sluiting an deel  bespre en we in hoo dstu   
on e be indingen in het licht an de ich ontwi elende wetenschap an accinologie. o endien 
behandelen we de raag o  accinontwerp rationeel an worden benaderd  ge ien de huidige lacunes 
in basis ennis o er het genereren an beschermende immuniteit. o  bespre en we de positie an 
de academische wetenschaps  en armaceutische bedrij en in het oe en naar en ondersteunen an 
succes olle accins. en slotte belichten we de moti atie an academische wetenschappers en hoe de 
ontwi eling an accins past in dit moti erende schema.

n deel  onder oe en we de wij en an e olutionaire ontsnapping waardoor tumoren 
immuun ernietiging unnen ontwij en. et behulp an muis tumormodellen onder oe en we wel e 
ormen an immuunsuppressie bestaan  waar e door de tumor worden misbrui t en hoe e unnen 

worden geblo eerd om de immuniteit tegen tumoren te erbeteren. erst onder oe en we de 
aangeboren en adaptie e immuunrespons in de tumor micro omge ing bij  immuun chec point 
blo ade  oo dstu  . e laten ien dat monoc ten tijdens   de tumor in ltreren en 
een bimodaal di erentiatiepad olgen  waar an het achtige pad correleert met succes olle anti
tumorimmuniteit in owel muismodellen als menselij e melanoompati nten. er olgens beschrij en 
we de immuun ingera dru  an een muismodel an glioblastoom  de meest waadaardige orm 
an hersentumor hoo dstu  . e laten ien dat het immuuns steem contralateraal ten op ichte 
an de bul tumor is eranderd en een immuunonderdru t enot pe ertoont. n e h pothese 

is dat de tumorcellen die de contralaterale hemis eer in ltreren  het doelwit unnen ijn an 
immuunblo adeblo ering anwege de hersenbrede wer aamheid. n hoo dstu   scha elen we 
o er op het eld an gl cobiologie  met het argument dat eranderingen in gl cos lering in de micro
omge ing an de tumor erschillende immuunonderdru te omge ingen mar eren gl co code . 

e erwachten dat het richten op de speci e e gl co code bij an er de recente inspanningen al 
erster en om de immuniteit tegen tumoren te erhogen. m de e gedachtegang te concretiseren  

beschrij en we de gl co code an pancreas ductaal carcinoom  in hoo dstu  . et behulp an 
multi ple  microscopie en gea anceerde beeld ormingstechnie en laten we ien dat de a wij ende 
gl cos lerings eranderingen erhoogde siaal uure pressie  in  worden geassocieerd met 
stromale a geleide e tracellulaire matri . et behulp an erschillende muismodellen laten we 
ien dat an gastheer a omstige stromale cellen hoge ni eaus an siaal uur tot e pressie brengen 

en de sleutel ijn tot de brose die o enmer end is oor . e concluderen in hoo dstu   
dat immunotherapie an an er idealiter uit twee componenten moet bestaan  targeting an 
con ergente enot pes gedeeld tussen pati nten  en unie e immunogene genot pes unie  oor 
indi iduele pati nten . en multidimensionale benadering an tumoruitroeiing al indi iduele 
behandelingsstrategie n en uiteindelij  langdurige o erle ing in de ele pati ntengroepen stimuleren.

et onder oe  dat in dit proe schri  wordt beschre en  is de aanwas an ij  jaar onder oe  in het 
ader an onder oe  naar ie te en gene ing. oals het merendeel an de wetenschap  ullen de 

gemaa te conclusies en gege en er laringen tijdens mijn le en worden weerlegd. e gege ens ijn 
echter ui er en ullen naar erwachting de tand des tijds doorstaan. at is het undamentele lot an 
wetenschappelij  onder oe  en te ens de persoonlij e moti atie om me herhaaldelij  op onbe end 
terrein te bege en  in een romantische oe tocht naar het onbe ende.
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c no edgements - an oord

u dan  het moment an er enning oor alle personen die mij in staat hebben gesteld dit proe schri  
op een semi ge onde manier te unnen a e eren  een niet tri iale prestatie an jullie ant. oewel i  
probeer o eel mogelij  mijn waardering in het moment uit te spre en  ben i  blij dat i  de mogelij heid 
heb om het nu wart op wit te mogen etten. 

raag ou i  ane dotisch willen beginnen met de periode oor mijn promotietraject.  ben niet 
geboren met een interesse oor biologie o  de wer ing an de natuur en heb meerdere rolmodellen 
nodig gehad om mijn ogen te openen oor de wetenschap. ijdens mijn eer middelmatige start op 
de ni ersiteit trecht  wam mijn riend Sander osch bij mij in huis wonen. ander studeerde 

euroscience and ognition in trecht en had aa  testpersonen lees ours trul  nodig oor ijn 
wetenschappelij e onder oe . e onderwerpen waren ascinerend en na lange gespre en o er 
de wer ing an het brein en de nodige potjes tarcra  wist i  dat i  neurowetenschappen wilde 
studeren. ijdens mijn master euroscience and ognition  woonde i  samen met een andere briljante 
geest met een smaa  oor neurowetenschappen  uud van essen. ijn meer biologische onder oe  
naar het brein ascineerde mij. oen i  mijn internship mocht in ullen  was i  blij om aan immuun 
s steem in het brein te unnen wer en  oornamelij  de microglia. a een jaar op het etherlands 
nstitute or euroscience in de groep an ll  ol te hebben gewer t aan l heimer s isease  on 

i  in outhampton aan de slag onder directe leiding an iego ome - ico a. ls er iemand is die 
mijn roege ertrouwen in de wetenschap en mijn plaats erin  hee  be estigd  dan is dat iego. ls 
getalenteerde research ellow wist hij mijn eigenwijsheid en passie oor het onbe ende te sturen en 
aan te wa eren. ander  uud en iego ijn oorbeelden oor me geweest en hebben me een wereld 
laten ien waar i  nu mijn passie en hart in wijt an. 

vette  het is moeilij  jouw in loed op mijn pro essionele en 
persoonlij e groei te o erdrij en. e eerste anderhal  jaar 
oornamelij  in de achtergrond  terwijl i  onder tijdelij e leiding 

stond an end  en later uan. oen i  uiteindelij  direct onder 
jou aan de slag mocht  eranderde alles oor me. ij ga  me de 

rijheid om mijn wilde idee n te testen  samen te wer en met 
anderen en de nieuwste technie en te proberen. ie rijheid 

wam met een persoonlij e erantwoordelij heid die i  erg 
serieus nam. e dru  an die persoonlij e erantwoordelij heid 
oor mijn eigen onder oe  werd oldoende uitgebalanceerd 

door mijn passie om het onbe ende te er laren. amen met tee  en oornamelij  aura mocht i  
de mooiste e perimenten doen  samenwer en met ordi in ew or  en nieuwe technie en leren in 

ashington.  ben naar meer buitenlandse congressen geweest dan misschien nodig was.  mocht 
altijd binnen lopen om mijn wer  o  de tragedie an een promotietraject te bespre en  een bij ondere 
lu e ge ien jouw dru e agenda. anneer i  niet ophield met nieuwe idee n en projecten  wist jij me 
op het juiste pad te houden met eerlij e raad  ocus  joerd . e laatste jaren heb i  oo  geleerd 
jou te waarderen en bewonderen om je enorme eer racht en menselij heid. ij hebt een ethos wat 
i  geweldig en erg ge ond ind  eem je wer  serieus  maar je el  niet al te eel . ouw toewijding 
aan je a  en jouw openhartige en ertrouwelij e persoonlij heid ijn een groot oorbeeld oor me 
geweest. et een ongeloo ij  ge arieerde groep mensen  weet je goed aan te oelen wat iedereen 
persoonlij  en pro essioneel nodig hee  met het bijbehorende geduld wat i  hoop ooit te unnen 
e enaren.  heb me oo  nooit alleen ge oeld in mijn onder oe  en dat is toch buitengewoon tijdens 
het promo eren.  ben niet de meest sociaal wenselij e persoonlij heid en er ies waarheid rijwel 
altijd bo en persoonlij e ge oelens  in het bij onder tijdens wetenschappelij e discussies. och heb 
jij iets beters an me unnen ma en  een meer olwassen wetenschapper en mens. o enal  i  heb 
me el  mogen ijn in een competitie  eld en de rijheid an creati iteit ge regen  het allerhoogste 
goed in de academische wetenschappen. onder jou was dit boe je er e er niet geweest. 
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o e  wat ben i  blij dat i  op jouw ennis en ritische bli  heb mogen steunen de a gelopen ij  jaar. ls 
i  ergens an an genieten is het een wetenschappelij e discussie ge oed door eiten en o ertuiging  
met de ongema elij e twij el die daar bij hoort. ouw ennis op het gebied an dendritische cellen 
en macro agen  e enals idee n o er de op et an muise perimenten  was een stabiele actor waar i  
altijd op on re enen. ij staat oor het ideaal an waarheid  degelij e data en reproduceerbaarheid 
an e perimenten  in een wereld waarbij onder oe  hip en se  moet ijn. at waardeer i  en i  hoop 

dat je trots an ijn op mij en mijn onder oe . o  jij wist mijn enthousiasme te interpreteren als 
passie  mijn dan  daar oor. 

an  de late maar o wel ome toe oeging aan het  en mijn carri re. n de orte tijd dat wij hebben 
mogen samenwer en  heb i  ongeloo ij  genoten an je enthousiasme en e pertise. aar ette 
een oorbeeld was als ge estigde wetenschapper  was jij meer direct een oorbeeld an jonge . ij 
was altijd in oor de harde wetenschappelij e discussies en brain storm sessies  inclusie  de nodige 
hoe eelheid antasie. e ga  me raad  stuurde me papers en liet me aa  genoeg oelen hoe weinig i  
wist en hoe eel er dus nog te ontde en was . ouw do it  mentaliteit en positie e instee  waren 
een risse wind en het was een ple ier om met je te mogen wer en. opelij  unnen we dit in de 
toe omst door etten

 wil graag mijn leescommissie bedan en  want ij ijn toch slachto er geworden an mijn ij erigheid. 
llen hebben ij de a gelopen  jaar indru  op mij gemaa t als wetenschappers en leiders binnen hun 
a gebied en het is een eer hen te mogen includeren in de leescommissie. ro . r. arjo ein van 
gmond  bedan t oor de altijd leu e en ster e gespre en op  acti iteiten en in de orte rol 

als mentor. ro . r. annie orst  bedan t oor uw raad tijdens de beoordeling en de ongetwij eld 
tre ende ragen tijdens mijn erdediging. ro . r. o van inderachter  bedan t oor uw toewijding 
om aanwe ig te ijn op mijn erdediging. oewel we el aar nog niet ontmoet hebben  ie i  uit naar 
on e discussie o er m elo de cellen in tumoren. ro . r. art am recht  uw wijde ennis an de 
immunologie en diens toepassingen  ma en u de per ect opponent en i  ie dan oo  uit naar on e 
d i s c u s s i e .  D r .  Thor a d van a  uw bewe en e pertise in tumor immunologie en antigen presentatie 
ijn erg wel om in de beoordeling en erdediging an mijn proe schri  dan  oor uw aanwe igheid.

endy  niet alleen als r. end  nger onderdeel an mijn leescommissie  maar oo  als oormalig 
begeleider wil i  je graag bedan en. n de begin ase an mijn promotie wist i  oornamelij  uit te 

ramen maar waarom . at al niet altijd ma elij  geweest ijn en toen je de ans reeg om je 
eigen groep in otterdam te beginnen  begreep i  die eu e meteen. indsdien hebben on e paden 
el aar a er ge ruist en waardeer i  je enorm om je ple ier en passie in je rol als groepsleider.  ben 
blij dat we o eel leu e gespre en gehad hebben en dat er altijd een biertje en een lach bij wam 

ij en. edan t oor al die goede tijden  hopelij  niet de laatsten

uan  e en though we are personall  and pro essionall  incompatible   ha e alwa s admired our 
dri e and enthusiasm in ta ing the ne t technological leap in science.  remember sending ou an 
email in  with an article on mass c tometr  which ou o  course alread  saw and were tr ing to 
get into the department. ecause o  ou  was able to go to onald ermain s lab and learn multiple  
microscop  and histoc tometr  anal sis  or which  am grate ul to this da . ou are also an e cellent 
scienti c writer and ha e opened m  e es to the structure o  grammar and coherent stor  telling. 

aura  wat ben jij een held. et is  ding om mijn enthousiasme en creati iteit in banen te leiden  het 
is een heel ander ding om eraan onderworpen te worden.  geloo  dat ette ich wel eens orgen 
hee  gemaa t o er de dru  die i  op jou legde  maar jij wist dat ongeloo ij  goed te doorstaan.  
heb altijd het ge oel gehad dat we een team waren en waar i  een stee je liet allen  was jij e ibel 
genoeg om dat met er e op te pa en. n i  heb wat stee jes laten allen... ij deden de grootste 
e perimenten  testten de meest wilde h potheses en de erwer ten de meest uiteenlopende organen. 
ouw toewijding is onge end en i  on altijd op je ertrouwen  iets waar i  je ongeloo ij  dan baar 
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oor ben. ij bent niet alleen uit oerend geweest  maar je 
had oo  waarde olle idee n  wees me op alle dingen die i  
ergat en organiseerde de meest ingewi elde en uitgebreide 

e perimenten. rgens is dit niet alleen mijn thesis  maar oo  
een re ectie an de waliteit an jouw wer . et was een 
eer om met je te mogen wer en en het eit dat het o eel 
hoo dstu en unnen ijn  omt door jou.

ui- un ve ine i  i   ron o an  i  moet al 
glimlachen als i  aan jou den . ij bent o le er gewoon 
geble en  ondan s alle aam. e bent superslim  lui  eerlij  
lomp  betrouwbaar  org aam en be it de juiste hoe eelheid el spot.  ben o blij dat wij on e 
promotie samen hebben gedaan en bij el aar op de amer aten. od mag weten dat je me op de 
juiste momenten geestelij  ge ond hebt gehouden. e bent een oorbeeld an weerbaarheid en 
compassie geweest  want waar jij lui an ijn  un je oo  alles op ij etten oor de mensen om wie je 
gee . e bent o heerlij  je el  en i  ga on e tijd an lol  spot en chill missen.

r is eel eranderd in de tijd an  tot  i  ij  graag terug naar de tijd in de edische aculteit 
aan het begin an mijn promotietraject. et mede h  studenten als otam  ens  si  era  arc  
C audio  Phi ip en Cynthia hadden we een hele jne huislij e s eer  dan  oor jullie ameraadschap. 

arga ppe s was destijds ette s secretaresse en surrogaat moeder an de groep. edan t oor je 
raad en warme steun  arga. Christien ij stra  bedan t oor al je raad en mijn introductie tot het 

. och grappig dat ugh err  outhampton  ia jou oor mij een promotieple  ocht  maar dat 
i  uiteindelij  ia sollicitaties toch bij ette terecht wam. edan t oor die mooie beginperiode

lle leden an groep ette moet i  bedan en  Sophie  we hebben het gered  et was een eldslag  
maar we hebben o eel geleerd dat we meer dan ooit in staat ijn te doen waar we echt gelu ig 
an worden. edan t oor al je support en blij dat we nu ijn waar we ijn  enne e  harde wer er  

bedan t oor de a ondjes pils met tee  en de goede ibe in on e tijd met end . rnesto  ou cra  
smart bastard  than s or all the hangs  tal s  writing and gure ma ing. on t orget to enjo  it all  
because ou do some ama ing wor . Sanne  hoe rustig jij onder al het onder oe sgeweld blee  is 
bewonderenswaardig. edan t oor alle lol  hoge ha en en dubbel ouw trucen. Sophie  ahhh  de 

 met een hart oor translationeel onder oe .  heb met bewondering ge ien hoe jij de translatie 
an de linie  naar de academische wetenschap toehaalt.  ben blij je te leren ennen als open  

eerlij  slag aardig en gedre en persoon. ij hebt al je successen erdiend. ie e  ue hermosa 
persona eres. ant ja  de hel  an de tijd spra  je paans en on i  er niets an olgen. edan t 
oor alle goede en bij ondere gespre en  hoe jij de uitdagingen in je le en aanpa t ind i  moedig 

en ster .  ben blij dat je in de wetenschap doorgaat en hoop je dan oo  nog aa  te ien. e y  
wat een taa  om omaar gl cos lering  tumoren en immunologie te mi en met rnesto en mij om 
je heen. edan t oor je in et en heel eel succes  ou can do it  ram  mister paceman  bedan t 
oor je in et met de ndo  muis  hoop dat het je succes en gelu  brengt  ari  ou wonder ul 

being. ou were de nitel  the surprise  ne er e pected  ou showed an ama ing capabilit  to 
learning and made the most ama ing images using multiple  
microscop . ut mostl   admired our ad enturous a tude 
in times o  uncertaint  our open communication  our 
enthusiasm and our dedication in the ear ou were ette s 
research ellow. han  ou or the con ersations that made 
me thin  and shape m  opinions  it was a blast. orian  jou 
heb i  echt gemist tijdens mijn promotie. ls ophie s student 
blee  je owel getalenteerd als een mateloos coole chic . ouw 
nieuwsgierigheid en ermogen tot deductie  redeneren  maa t 
je echt een ple ier om mee te wer en. et lot had het anders 
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