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dANkwoord 
U hebt het dankwoord gevonden, maar nu is de vraag: staat u erin? De kans is 
klein, omdat ik vind dat hier alleen diegenen bedankt moeten worden die wer-
kelijk een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van 
dit proefschrift. Hiermee volg ik voorschriften van de Leidse faculteit Sociale 
Wetenschappen, die stellen dat het dankwoord niet bedoeld is om je dank uit 
te spreken naar “God, hond en jaarclub”. Overigens hebben deze alle drie geen 
plaats in mijn leven.
Om te beginnen wil ik alle patiënten en gezonde vrijwilligers die mee hebben ge-
daan aan de in dit proefschrift beschreven studies ontzettend bedanken voor de 
tijd en moeite die ze hiervoor hebben genomen. Zeker voor een aantal patiënten 
was dit geen sinecure, maar hun motivatie was bewonderenswaardig.

Dan de personen die mij begeleid hebben bij het onderzoek: van hen wil ik als eer-
ste mijn promotor Cees Kallenberg bedanken. Je goede naam en grote kwaliteiten 
waren bij mijn vertrek uit Nijmegen al door Jos van der Meer genoemd en er was 
geen woord onwaar. En naast je enorme deskundigheid als onderzoeker (zie de 
vele andere dankwoorden in door Cees begeleide proefschriften), waarvan ik heb 
mogen profiteren, wil ik graag benadrukken dat je ook nog eens (ik zou bijna zeg-
gen desondanks) een bijzonder aimabele en bindende persoon bent. We zullen je 
missen na jouw emeritaat, al hoop ik ook daarna nog eens een djogo met jou en 
Dieneke te mogen delen.

Marc Bijl, jou ben ik zeker de meeste dank verschuldigd. Een betere copromotor 
had ik mij niet kunnen wensen. Ondanks goede redenen om eens een keer niet 
thuis te geven, stond je altijd klaar met altijd weer even terechte en consistente 
commentaren. Ooit hoop ik net zo goed in onderzoek te worden als jij, een toga 
zou je niet misstaan! Het Martini ziekenhuis zij gefeliciteerd met jouw keuze voor 
hen.

Aalzen de Haan, mijn tweede copromotor, hopelijk blijf jij voorlopig wel in het 
UMCG. Veel dank ben ik je verschuldigd voor je optreden als “routeplanner” bij 
mijn tocht door de voor mij ondoorgrondelijke jungle genaamd immunologie. 
“Quick and dirty” kregen door jouw invulling een nieuwe, zelfs positieve betekenis.

Verder wil ik Bert Holvast bedanken. Zeker in mijn positie, als parttime promo-
vendus, heb ik enorm kunnen en mogen profiteren van al jouw verkennende werk 
en je hulp bij mijn studies. Hopelijk kruisen onze wegen elkaar weer in onder-
zoeksland na het afronden van jouw opleiding tot kinderarts.

Zonder input en output vanuit het immunologie laboratorium was dit onderzoek 
niet mogelijk geweest. Hannie Westra en Gerda Horst, jullie hebben zowel een be-
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langrijke inhoudelijke bijdrage geleverd als een enorme hoop werk uit mijn klun-
zige handen genomen (het meten van de cel-gemedieerde immuunresponsen). 
Heel erg bedankt! Van het Laboratorium voor Infectieziekten wil ik René Benne, 
Gioia Smid en Eline Bloemink bedanken voor hun denk- en handwerk bij de he-
magglutinatie remmingstest. Ook alle andere analisten die mij hebben geholpen 
bedank ik: Johan Bijzet, Berber Doornbos-v/d Meer, Minke Huitema, Marcel v/d 
Leij en Bessel Schaap, en daarnaast studenten Linda Gorter en Kim van Lieshout.

Veel hulp heb ik gehad bij ditjes en DAS’jes van de stafleden, nurse practitioners, 
AIOS en administratieve medewerkers van de afdeling reumatologie/klinische 
immunologie, in het bijzonder van Miek van Leeuwen, Marcel Posthumus, Judith 
Vierdag, Ina Holwerda, Eefke Eppinga en Diana Nijborg, waarvoor mijn dank.

Mijn mede-auteurs dank ik voor hun inbreng in de studies en manuscripten.

Promotie onderzoek doen tijdens een fulltime baan viel niet (altijd) mee. Gelukkig 
hebben mijn collega’s van de werkgroep infectieziekten mij regelmatig kunnen 
ontzien waardoor ik net even een paar extra uurtjes had om tot een afronding te 
komen. Herman, Piet, Tjip, Jan, Rita, Wouter, Cari, Dorien, Ymkje en Kasper (in 
volgorde van anciënniteit), bedankt! Ik zal jullie steun ook nog hard nodig hebben 
voor het binnenhalen van de begeerde opleiding in het aandachtsgebied infectie-
ziekten.

Rijk Gans, als afdelingshoofd van de interne geneeskunde wil ik je bedanken voor 
je vertrouwen dat ik de eindstreep zou halen.

Zelf vind ik dit proefschrift esthetisch ook zeer verantwoord. Alle lof daarvoor 
komt mijn broer Luite toe. Luite, je bent niet alleen altijd heel creatief en perfec-
tionistisch, maar ook uitermate gezellig om langdurig mee achter de MacBook 
te zitten. We moeten op zoek naar een andere reden om elkaar zo regelmatig te 
blijven zien, spreken en SMS-en.

Sander en Arto, jullie bereidheid om je op te laten tuigen tot mijn paranimfen leidt 
tot een heugelijk feit: de hereniging van “Medrieco”, de drie aan de Rusthoflaan 
in het Rotterdamse Crooswijk wonende medico’s. We zien elkaar te weinig, maar 
wat telt is de kwaliteit!

Ik sluit mijn dankwoord af met Hilma, Sam en Sophie. Ik zal niet beweren dat het 
proefschrift zonder jullie er nooit was gekomen, maar dan wel zonder jullie liefde, 
warmte, steun en kritiek. Ik ga hier ook niet zeggen hoe veel ik van jullie houd. Er 
zijn vele andere manieren om dat te laten merken en daar ga ik nu maar eens werk 
van maken!






