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Met dit proefschrift rond ik een ontzettend leuke en leerzame periode van mijn leven af. Ik kijk met 

veel plezier terug op de afgelopen vier jaar en heb dan ook een hele lijst van personen die ik wil 

bedanken.

Ik begin bij mijn promotores. Peter, bedankt voor je altijd aanwezige interesse en betrokkenheid. 

Soms was je zo nieuwsgierig naar mijn werk dat je tijdens een experiment al naar het lab kwam om 

te vragen naar de uitslag ervan. Je goede ideeën en je onuitputtelijke optimisme (‘deze keer kan het 

echt niet misgaan…’) werkten erg motiverend. Ook je relaxte werkhouding en je bereidheid om op 

de juiste momenten prioriteit te geven aan mijn project heb ik enorm gewaardeerd. Alles tezamen 

maakte jou tot de ideale begeleider. Ik vind het leuk dat je nu hoogleraar bent en daardoor mijn 

eerste promotor kan zijn. Ingrid, bedankt voor je altijd verfrissende kijk op mijn resultaten, hetgeen 

vaak bijzonder verhelderend werkte. Ik heb bewondering voor je enorme gedrevenheid; de meeste 

mensen verstaan onder een sabbatical toch wat anders dan het combineren van twee full-time 

banen (waarvan één op grote afstand). Gelukkig had je ondanks alle drukte in Boston nog tijd voor 

het geven van goede adviezen en het beoordelen van mijn manuscripten.

Mirjan, ik ben blij dat jij zo halverwege mijn promotietraject ons ANCA-team kwam versterken. Met 

jouw kritische en effi  ciënte manier van werken heb je aanzienlijk bijgedragen aan het onderzoek 

in mijn proefschrift. Ik vond het prettig om met je samen te werken en te discussiëren over onze 

experimenten. Je meedenken en behulpzaamheid waren erg waardevol. Bovendien was het 

natuurlijk veel gezelliger om samen naar het CDP te gaan (of ’s avonds voor een dichte deur te 

staan…) dan alleen. Bedankt voor alles en leuk dat je mijn paranimf wilt zijn!

Waar zou een promovendus zijn zonder waardevolle analisten? Hester, jij hebt mij in het begin van 

mijn promotietraject veel geholpen. Mooi om te zien hoe zorgvuldig en gemotiveerd jij bent in je 

werk. Bedankt voor het kweken van weet-ik-hoeveel miljoenen WEHI-cellen in grote rollerbottles en 

het laseren van ontelbare glomeruli. Martin, ik ben je dankbaar voor ál die coupes die je voor me 

hebt gesneden (zelfs met een stijve nek). Na al die ELISA’s op het eind ben je nu naast IHC-koning 

ook ELISA-koning. 

Waar zou IK zijn zonder een biotechnicus? Arjen, ontzettend bedankt voor al je hulp bij mijn 

dierexperimenten, ondanks het feit dat je die biotechnisch gezien niet uitdagend genoeg vond. 

Jij maakte dat ik het in het CDP toch nog een beetje leuk vond. Henk van der Molen, bedankt voor 

je hulp bij de allereerste immunisaties. Daarnaast wil ik alle dierverzorgers en het ondersteunende 

personeel van het CDP bedanken voor het mogelijk maken van het proefdierwerk.
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I would like to thank Ralf Müller, Jochen Zwerina, Shaun Summers, Richard Kitching, Stephen 

Holdsworth, Partice Lee, Mattias Collin and Thomas Hellmark for fruitful collaborations. Your 

participation has signifi cantly contributed to the content of my thesis, thank you. Thanks also to 

Julie, Julien, Joost and Jean-Loup from the Renal Fibrosis Lab in Toulouse, France. Unfortunately, our 

results were not as we had expected, but I guess that’s science. Nevertheless, I want to thank you for 

the great times that we had in Toulouse, Groningen and the USA. Julie and Julien, I’ll never forget 

our road-trip from San Fran to Vegas!

Hierbij wil ik ook de studenten bedanken die ik gedurende een aantal maanden heb mogen 

begeleiden. Karina, Attje en Tjerk, jullie hebben mij veel werk uit handen genomen. Bedankt voor 

jullie inzet en gezelligheid op het lab.

Het was geweldig de afgelopen jaren deel te hebben mogen uitmaken van de EBVDT-groep. Thanks 

to all of you for scientifi c discussions, practical advice, pleasant conversations and for lots of dinners, 

parties and drinks. Elise, het feit dat we in dezelfde fase van ons promotietraject zaten en daardoor 

veel ervaringen konden uitwisselen was leuk en vooral in de laatste periode ook erg nuttig. Bedankt 

hiervoor! Succes met afronden en veel geluk in Zweden. Gopi and Akshay, thanks for your wonderful 

Indian dinners and celebrations. Neng, thanks for always smiling whenever I see you! Niek and Piotr, 

the inseparable twin-brothers (with lots of sisters), Gesiena (see you in Lwd), Francis (designer of 

the fabulous EBVDT-logo), Matijs, Rianne, Anita M, Jan, Sigga (veel succes met je studie), Henk (onze 

allesweter), Henriëtte, and last but not least Peter Z (voor een gezellig kletspraatje), bedankt! Also, 

thanks to all former EBVDT-members and students.

Hoewel er meestal hard gewerkt werd op de aio-kamer, was er toch altijd tijd voor gezelligheid en 

het broodnodige advies. Bedankt Bram (aka onze man), Marloes (Klimpartner! Ik hoop dat je me nog 

lang wilt zekeren), Marieke, Ieneke, Sabine, Christian en Fahimeh. De etentjes met de “girls” (Marloes, 

Marieke, Ieneke) waren altijd heel gezellig en zijn zeker voor herhaling vatbaar!

Daarnaast wil ik de mensen van het U-lab bedanken voor het creëren van een aangename werksfeer: 

Harold (altijd vrolijk), Pytrick, Jelleke, Theo (voor gezelligheid tijdens het kweken), Anita N, Bart, 

Maaike, Roelof-Jan, Geert, Kasia en Henk Moes. Ook op het Z-lab waren altijd leuke en behulpzame 

mensen te vinden: Linda, Jasper, Inge, Josée, Alice, Saskia, Marja en alle aio’s, bedankt! De overige 

en voormalige MB-ers (teveel om op te noemen) en natuurlijk de secretaresses: Annet, Henriëtte en 

Susan, bedankt!

Ook de “buren” van de Klinische immunologie en de Reumatologie (o.a. Johan, Hannie, Minke, Henko, 

Wajel, Nan, Min, Berber en Gerda) wil ik graag bedanken voor hun gastvrijheid en behulpzaamheid 

(als ik weer eens een ELISA kwam doen of iets nodig had) en Prof. Dr. Cees Kallenberg en Prof. Dr. 
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Piet Limburg voor het beoordelen van mijn proefschrift. Bovendien wil ik hier het derde lid van de 

beoordelingscommissie Prof. Dr. Jan-Willem Cohen Tervaert hartelijk bedanken.

Gelukkig was er de afgelopen vier jaar ook tijd voor ontspanning. Ik ben gezegend met veel familie 

en vriendinnen bij wie ik mijn hart kan luchten en nieuwe energie kan opdoen. Lieve Marianne 

en Lisa, het 10-jarig jublileum zijn we al voorbij! Lieve Anke, Hilde en Saskia, soms kan een 

ingrijpende gebeurtenis vriendschappen versterken. Lieve Grytsje en Sjoukje, al vriendinnen sinds 

de middelbare school. Daarnaast de vele lieve vriendinnen waar ik altijd op kan rekenen voor een 

hoop gezelligheid. Meiden, bedankt voor alle etentjes, dalmuti-avondjes, weekendjes weg, festivals, 

feestjes en zo veel meer. Sjoerd, bedankt voor je creatieve inzet voor mijn boekje. Lieve pake en 

beppe(s), bedankt voor jullie betrokkenheid. Lieve Eelkje, naast zus (en paranimf) ben je vooral één 

van mijn allerbeste vriendinnen. Bedankt dat ik alles bij je kwijt kan en dat ik altijd welkom ben bij 

Arjan en jou. Leave heit en mem, ik kan me geen betere ouders wensen! Bedankt dat jullie altijd met 

me meedenken en voor me klaar staan. 

Betty

September 2010




