
 

 

 University of Groningen

Sjogren's syndrome
Meijer, Jiska Marianne

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2010

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Meijer, J. M. (2010). Sjogren's syndrome: treatment and treatment evaluation. [Thesis fully internal (DIV),
University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/cb8a8e62-45ec-4437-bc29-93edc208dd49


Dankwoord



Da
nk

wo
or

d

152

Het is klaar! 
Met hulp van veel mensen heb ik gewerkt aan het onderzoek beschreven in dit proefschrift. 
Een aantal daarvan wil ik hier graag persoonlijk bedanken.

Allereerst wil ik de patiënten bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift. 

Prof. dr. L.G.M. de Bont wil ik graag bedanken voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om 
dit onderzoek te combineren met de studie tandheelkunde op een heel prettige afdeling.

Prof. dr. A. Vissink, beste Arjan, jij bent als eerste promotor de afgelopen jaren van heel 
dichtbij betrokken geweest bij het uitvoeren van dit onderzoek. Ik heb groot respect en 
veel waardering voor de manier waarop je dit gedaan hebt. Je bent integer, snel, scherp, 
laagdrempelig, je hebt overzicht. Deze eigenschappen maken dat ik mij geen betere eerste 
promotor had kunnen wensen!

Prof. dr. C.G.M. Kallenberg, beste Cees, je kennis en kunde op het immunologische vlak 
waren onmisbaar bij het opzetten en uitvoeren van de verschillende studies beschreven 
in dit proefschrift. Je beschikt over een onuitputtelijk stroom ideeën en daardoor ben je 
voor mij een zeer motiverende promotor geweest. Ik wil je ook bedanken voor de snelheid 
waarmee je mijn manuscripten van (altijd zeer nuttig) commentaar voorzag.

Dr. H. Bootsma, beste Hendrika, samen hebben we heel wat uren gewerkt aan de opzet 
en uitvoering van de klinische studies en ik heb veel waardering voor je praktische en 
doortastende aanpak hierbij. We hebben samen veel congressen bezocht, deze waren 
leerzaam maar bovenal ook altijd erg gezellig! Bedankt hiervoor.

Dr. F.K.L. Spijkervet, beste Fred, jouw inbreng lag ook met name op het klinische vlak, maar 
dan het kaakchirurgische deel hiervan. Jij hebt alle parotis biopten uitgevoerd en je hebt je 
ook gebogen over de logistiek van de verschillende studies. Tijdens de polimiddagen mocht 
ik altijd een beroep op je doen voor overleg. Bedankt hiervoor.

De leden van de beoordelingscommisie, prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans, prof. dr. I. van der 
Waal en prof. dr. P.P. Tak, wil ik bedanken voor de voortvarende beoordeling van het 
manuscript.

Dr. W.W.I. Kalk en dr. J. Pijpe, beste Wouter en Justin, het was mijn taak en uitdaging om 
de door jullie zo goed opgezette onderzoekslijn voort te zetten. Ik heb dit met veel plezier 
gedaan en geef nu het stokje door aan drs. P.M. Meiners en drs. R.P.E. Pollard. Petra, bedankt 
voor je grote bijdrage aan de klinische studies beschreven in dit proefschrift, ik vind het 
erg leuk dat jij nu de vervolgstudies opzet en uitvoert. Rodney, jij richt je met name op het 
histologische deel van het onderzoek. Het is heel fijn dat ook dit deel van de onderzoekslijn 
weer helemaal lopende is. Daarnaast was het erg gezellig om een kamer met je te delen, ook 
al had je het afgelopen zomer soms best zwaar met twee zwangere kamergenoten…. Ik wil 
jullie veel succes toewensen met het vervolgonderzoek in deze leuke onderzoeksgroep.

Janita Bulthuis-Kuiper, jij was onmisbaar bij alle logistiek van de rituximab studie. Jij hebt 
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heel wat afspraken gepland, patiënten gebeld en vragenlijsten ingevoerd. Heel erg bedankt 
hiervoor!

Ik wil alle medewerkers op de polikliniek kaakchirurgie, in het bijzonder Jenny van den 
Akker, Piet Haanstra, Miranda Been en dr. Monique Stokman, bedanken voor de hulp bij de 
vele patiëntenonderzoeken.  

De afdeling reumatologie en klinische immunologie wil ik bedanken voor de prettige 
samenwerking. In het bijzonder wil ik dr. Liesbeth Brouwer bedanken voor de medewerking 
aan het klinische deel van de studies en dr. Bouke Hazenberg wil ik bedanken voor de leuke 
samenwerking welke heeft geresulteerd in het artikel over amyloidose en Sjögren. Eefke 
Eppinga, Diana Nijborg, Janny Havinga en Kiki Bugter wil ik bedanken voor alle logistieke 
ondersteuning. 
Marcel van der Leij, Siep Postma en Bessel Schaap, bedankt voor alle FACS analyses die jullie 
hebben uitgevoerd. Dit was een hele klus. Drs. J. Bijzet, dr. W. Abdulahad, prof. dr. P.C.  
Limburg, dr. C. Roozendaal en dr. J. Westra. Beste Johan, Wayel, Piet, Caroline en Hannie, 
bedankt voor de goede samenwerking. 

Drs. N. Kamminga, dr. K. Mansour, prof. dr. P.M. Kluin, dr. J.E. Van der Wal, dr. G.W. van 
Imhoff, prof. dr. N. Bos, prof. dr. F. Kroese en drs. N. Hamza, beste Nicole, Khaled, Philip, 
Jaqueline, Gustaaf, Nico, Frans en Nishat, bedankt voor alle boeiende discussies tijdens de 
bijeenkomsten van de Sjögren werkgroep en bedankt voor de plezierige samenwerking en 
jullie bijdrage aan de verschillende studies.

Prof. D. Wong and dr. S. Hu, dear David and Shen, I would like to thank you for the pleasant 
cooperation in the proteonomics and genomics project. This resulted in a chapter in this 
thesis. 

De maatschap kaakchirurgie uit het Medisch Centrum Leeuwarden, bedankt voor het 
keuzecoschap wat ik bij jullie heb mogen lopen. Deze enthousiasmerende maanden hebben 
mijn keuze om aan dit opleidingtraject te willen beginnen gemakkelijk gemaakt. 

Alle medeonderzoekers op de derde verdieping wil ik bedanken voor alle gezelligheid. Naast 
de gezelligheid vond ik het ook prettig om alle tandheelkunde- en onderzoekservaringen 
met jullie te kunnen delen. 
Lisa Kempers, Karin Wolthuis, Nienke Jaeger en Harrie de Jonge, ook jullie bedankt voor 
alle gezelligheid en natuurlijk ook voor de administratieve ondersteuning.

Drs. W. Nesse, beste Willem, samen zijn wij begonnen aan de studie tandheelkunde. Ik 
ben heel blij dat ik dit met jou heb kunnen doen. We hebben op de faculteit heel veel leuke 
momenten (en zelfs onze patiënten) kunnen delen. Het samen (pogen te) cementeren van 
een kroon zal ik nooit vergeten… Bedankt dat jij mijn paranimf wil zijn.

Drs. S. Visscher-Langeveld, lieve Susan, wij hebben een paar jaar een kamer gedeeld op de 
derde verdieping. Het is heel jammer dat alle ‘appelflap en deur dicht’ momenten nu voorbij 
zijn, ik zal het missen, maar we vinden zeker een manier om deze momenten te vervangen! 
Bedankt dat jij mijn paranimf wil zijn.
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Lieve Gerda en Wim, ik wil jullie bedanken voor de opvoeding die wij van jullie hebben 
gekregen. Vanuit een warme en veilige thuisbasis hebben jullie ons altijd gestimuleerd en de 
vrijheid gegeven om eigen keuzes te maken. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde, 
steun en interesse. 

Lieve Annieka en Miriam, ik ben heel blij dat jullie mijn zusjes zijn! Bedankt voor jullie 
belangstelling en alle gezellige momenten.

Lieve Albert, Marja, Menno, Mechteld, Judith, Erik, Yvo en alle verdere familie en vrienden, 
bedankt voor alle gezellige (niet werk gerelateerde) momenten de afgelopen jaren, ik hoop 
dat er nog vele zullen volgen.

Lieve Janwillem, wat is het leuk om samen met jou te zijn! 
Lieve Nander en Borrit, ik geniet elke dag volop van jullie komst in ons leven!
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