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Dankwoord

Dankwoord

Het is af, en ik ben bijzonder trots op het boekje wat hier voor u ligt, maar ik heb 

het zeker niet alleen gedaan. Gelukkig bestaat er de mogelijkheid om helemaal aan 

het einde van een proefschrift, in tevens het meest gelezen stuk, een ieder te be-

danken. Om te beginnen wil ik graag vermelden dat ik vast mensen vergeet, en om 

dit voor te zijn: BEDANKT IEDEREEN. Zo, nu ik iedereen bedankt heb zal ik wat 

specificeren.

 Allereerst ben ik mijn promotor, Enno, ongelooflijk dankbaar. Jij bent het 

wetenschappelijke, en tegenwoordig ook het financiële, geweten van de afdeling. 

Maar verder ben je erg inspirerend en boordevol goede ideeën en inzichten. Ik heb 

erg genoten van de discussies over artikelen waar we niks van geloven, receptor 

binding van histatine, en nog veel meer. Dan komt Jan, mijn copromotor. Er is 

veel gebeurd in jouw leven tijdens mijn promotietijd en ik ben blij dat het er nu 

weer goed en veelbelovend uitziet. Jouw bezoek aan een praatje van Hidde heeft 

veel betekend voor mijn onderzoek. Ik ben je verder bijzonder dankbaar voor je 

persoonlijke en openhartige begeleiding. Dan Arie, erg bedankt dat je me hebt 

aangenomen! En, ik vind het heel leuk dat je zelfs tijdens je pensioen geïnteress-

eerd bent gebleven in het onderzoek en tweede promotor wilt zijn. Ik waardeer je 

betrokkenheid zeer.

 De afdeling Orale Biochemie, iedereen bedankt voor de steun. In het bij-

zonder Kamran en Petra, beiden hebben bergen werk verzet voor mij. Kamran, jij 

ook erg bedankt voor de uitleg hoe zuurkasten nu eigenlijk werken ;-). De rest ook 

erg bedankt; Wim ‘the chemist’, Henk ‘de statisticus’, Toon ‘hardlopers zijn (dop-

ing)doodlopers’, Floris ‘grappige zakenman’, Marianne ‘oma’, Margreet ‘kwebbel’, 

de nieuwe aio’s: Heinze ‘the texan’, Tjitske ‘fight club’, Nivedita ‘indian food is 

good’, de oude aio, Jelani ‘the dancer & partner in crime’, ik vond het leuk samen 

aio met jou te zijn, en heel veel succes met de afronding van je boekje. Mijn stag-

estudenten Naomi, Felix, Tessa, Elise, Cheryl, Nienke, en Nienke, uiteindelijk denk 

ik dat ik meer van jullie heb geleerd dan jullie van mij... 

 De onmisbare ACTA buren, Orale Microbiologie, bedankt voor het gedo-

gen van mijn aanwezigheid om op de meest onlogische momenten Candida uit te 

platen. Experimentele Parodontologie; jullie apparatuur was onmisbaar voor mijn 

onderzoek. Maar verder was de celbiologische kennis van Vincent, Teun, Ton, en 

Ineke ook een enorme steun, ik vond het altijd erg gezellig bij de flowkasten. Ton, 

heel veel plezier met je vaderschap, je bent een lieve, leuke man en alle goeds is je 

gegund.  Orale Celbiologie: jullie zijn met teveel om allemaal op te noemen, dus 

iedereen bedankt voor alle hulp en gezelligheid. 
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Appendices

Marjolein, ik heb erg genoten van al onze besprekingen over het werk en over al het 

andere wat ons op dat moment bezig hield. Je bent een goede onderzoekster en een 

lief mens. Ik wens je heel veel geluk en plezier in de toekomst, samen met Ale. Ik zal 

jullie als Canada experts (samen met Geerling) waarschijnlijk blijven raadplegen. 

Veerle, weer terug in Vlaanderen, maar toch paranimf. Ik ben heel blij dat ik je heb 

leren kennen, en denk nog vaak terug aan de tripjes naar de Ardennen, en naar de 

Efteling. Jij bent een lieve, open, leuke vrouw en wij blijven natuurlijk ook contact 

houden!

 Buiten ACTA ben ik nogal wat samenwerkingen aangegaan met andere 

mensen. Dit kan ik iedere promovendus aanraden, het verbreedt je zicht en verdiept 

je inzichten. VUmc MCBI, Theo, inmiddels verdiend prof op het AMC, je onderzoek 

en inzicht is indrukwekkend en ik ben heel blij dat ik een klein beetje heb mogen 

meekijken in je keuken en zelfs co-auteur ben op 2 artikelen. Jeroen, het was leuk 

om samen fagocytose proefjes te doen, maar het was nog leuker om over bier en het 

leven als onderzoeker te praten. Je bent inmiddels de meest succesvolle beursaan-

vrager die ik ken, dus ik blijf nog wel enige tijd tips vragen. Marein, ik vind het erg 

leuk en ben trots dat ik op een publicatie van jou en Lot sta. Ik denk dat jij samen 

met Jeroen een mooi en leuk gezin zal vormen. Hakan, bedankt voor de massa-

steun, je bent erg belangrijk geweest voor de identificatie. Juan, sortase is great, 

and thanks for the useful tips for visiting Cambridge. VUmc Dermatologie, Sue en 

Kim, erg bedankt dat histatine getest mocht worden op jullie prachtige huidmodel-

len, ik ben erg trots op het mooie FASEB verhaal. Sanquin, MCB, Peter en Mar, erg 

bedankt voor jullie celbiologische expertise en discussies over spreiding, cytoskelet 

en migratie, en natuurlijk dank voor de mogelijkheid om bij jullie experimenten te 

doen. De combinatie biochemie en celbiologie op jullie afdeling vind ik erg leuk. 

Anton, bedankt voor de neutrofiel-migratie proeven. 

 My workvisit to the Ploegh Lab at the Whitehead Institute has impressed 

and inspired me very much, and I have truly enjoyed my time there. Hidde, het 

was een grote eer om een tijd op jouw lab te werken, ik bewonder je wetenschap-

pelijk inzicht, oprechtheid en creativiteit. Erg bedankt voor deze mooie mogelijk-

heid. Carla, my SUPERvisor, thanks a lot for your time and effort, but also for our 

personal contact. You are a very kind, smart, and ambitious woman and I have 

learned a lot from you. David, Eric, Irene, Elizabeth, Karin, Jasper, Andrew, Max, 

Eva, Annemarthe & Ludo, Nick, and all the other lab members. Thanks for making 

my time at the Ploegh lab an enjoyable one! You are all very kind people.

 Ook wil ik graag iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat 

een aio-tijd best te combineren valt met de geboorte en opvoeding van twee kin-

deren! ‘Oma Peer’, de keren dat u ons uit de brand geholpen hebt met last-minute 
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oppas voor zieke kinderen zijn ontelbaar. U bent een lieve schat en ons ontzettend 

dierbaar. Anneke en Paul, jullie gezin heeft Jura en Nori een veilige plek gegeven 

als hun ouders weer eens iets beters te doen hadden dan voor hen zorgen ;-) Alle 

andere ooms, tantes, opa’s en oma’s bedankt voor de talloze malen dat we bij jullie 

terecht konden voor oppas en avondeten. Jullie hebben ervoor gezorgd dat we niet 

veel vaker friet aten.

 Familie en vrienden, jullie zijn met teveel om op te noemen, heel erg be-

dankt voor al jullie steun, tijd, interesse, en geduld. Jolanda, mocht Roos ooit nog 

in verwachting raken, weten we je te vinden. Marjolein, bedankt voor je betrok-

kenheid voor mijn onderzoek. Peer, ik ben blij dat ik in ieder geval een gedeelte 

van de vraag die je 30 jaar geleden had, heb weten te beantwoorden, je interesse en 

aandacht voor het onderzoek (en ons leven) is hartverwarmend en stel ik zeer op 

prijs. Met al een reeds gepromoveerde zus en broer kon ik natuurlijk niet achterbli-

jven, Jurriaan en Kathalijne bedankt voor het goede voorbeeld. Lieve ouders, Jan 

en Toos, bedankt voor alles. Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat ik zover ben 

gekomen.

 Dan tenslotte het belangrijkste in mijn leven. Roos, Jura, en Nori. Lieve 

Roos, de hoeveelheid geluk die ik heb gehad in mijn promotietijd, had jij in pech. 

Je hebt veel voor je kiezen gekregen, en toch ben je nog steeds krachtig, mooi, 

grappig, knap, en lief. Ik bewonder je ontzettend, hou de wereld van je, en wil altijd 

samen met je zijn, en je nooit kwijtraken. Lieve Jura, de receptor die ik Boston ging 

zoeken ligt nog steeds onder de kast, ik blijf zoeken. Ik hou heel veel van je en vind 

je een leuk, voorzichtig, lief, gevoelig met een klein hartje, oprecht kind. Lieve Nori, 

qua karakter had je niet veel meer van Jura kunnen verschillen, maar wat vind ik 

je leuk, lief, zonder angst, dapper, en knap. Je verbluffende leersnelheid en slim-

heid verbaast me iedere dag. Ik vind het heel leuk om jullie samen met Roos op te 

voeden, en hoop dat jullie net zoveel lol in het leven houden als nu. We gaan met 

zijn vieren naar Vancouver, het wordt een mooie tijd! Ik hou van jullie.


