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Dankwoord 

Ik kijk met een ontzettend goed gevoel terug op de afgelopen vier  jaren en ben trots op 

het werk beschreven in dit proefschrift. Dit had ik natuurlijk nooit kunnen bereiken zonder 

de hulp van alle mensen om me heen. Aan elk hoofdstuk  ligt een andere samenwerking 

ten grondslag en ik heb veel geleerd van de verschillende mensen met wie ik heb kunnen 

samen werken. Graag wil ik daarom iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, heeft 

geholpen bij het tot stand komen van dit proefschrift. Een aantal mensen wil  ik graag  in 

het bijzonder noemen. 

Als eerste wil ik graag mijn promotores bedanken.  

Reinoud, het moment waarop  jij me vroeg voor dit project kan  ik me nog herinneren als 

de dag van gisteren.  Ik was enigszins verrast en had mijn keuze voor het onderzoek dan 

wel de apotheek eigenlijk nog niet gemaakt. Na enig beraad koos  ik voor de uitdagingen 

van  het  onderzoek  en  achteraf  kan  ik met  zekerheid  stellen  dat  dit  de  juiste  keuze  is 

geweest.  Niet  in  de  laatste  plaats  omdat  dit  project  en  onze  samenwerking  zo  goed 

verliep. Hoewel we elkaar niet goed kenden op het moment dat ik aan dit project begon, 

merkte  ik al snel dat dit wel goed zat. Ik wil  je bedanken voor de prettige begeleiding,  je 

positieve kijk op de dingen, de ruimte die  je me hebt gegeven binnen het project, maar 

ook voor de gezelligheid en leuke gesprekken tijdens onder andere de congressen die we 

hebben  bezocht  en  op  de  vrijdagmiddagborrels  in  de  Pintelier.  Je  was  een  perfecte 

dagelijkse begeleider, maar ik ben natuurlijk helemaal trots dat je uiteindelijk mijn eerste 

promotor bent geworden.  Ik kijk met vertrouwen uit naar de  toekomst en hoop dat we 

nog lang zullen samenwerken. 

Herman, als promotor was  jij ook betrokken bij mijn project. Nadat  jij  jouw kritische blik 

op mijn  stukken had geworpen wist  ik  zeker dat er geen  fouten meer  in  zouden  zitten. 

Bovendien  kon  je mij  door  al  je  kennis  en  ervaring  anders  naar  de  data  laten  kijken, 

bedankt daarvoor. 

Huib, ook jij keek met een totaal andere blik naar mijn data, wat erg nuttig was. Na onze 

maandelijkse overleggen was ik soms minder zeker over mijn data of de betekenis hiervan 

dan voordat ik je kamer binnen stapte, maar ik denk dat zowel ik als mijn stukken hierdoor 

alleen maar beter zijn geworden. Bedankt. 

I  would  also  like  to  thank  the members  of  the  reading  committee,  Prof.  dr.  Andrew 

Halayko, Prof. dr. Wolfgang Kummer and Prof. dr. Dirkje Postma. Thank you for your time 

and effort to critically review my thesis. 
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Martina, jij bent degene die mij kennis heeft laten maken met het onderzoek. Jouw passie 

en enthousiasme voor het onderzoek hebben er zeker aan bijgedragen dat ik heb gekozen 

voor deze weg, bedankt daarvoor. 

Hans, hoewel  je officieel niet betrokken was bij mijn project,  kwam  je  toch  regelmatig 

even polsen hoe het er voor stond en of ik al nieuwe resultaten had, bijvoorbeeld over de 

rol van de M1 receptor. Bedankt dat je altijd voor me klaar stond en staat met advies. 

Machteld, ook  jij was betrokken bij mijn project en hebt me veel kunnen  leren. Bedankt 

voor  je bijdrage. Hopelijk ben  je enigszins tevreden met de hoeveelheid puntengrafieken 

die er uiteindelijk in mijn proefschrift terecht zijn gekomen. 

Sophie, mijn project begon direct met proefdierwerk, en onveraren  (en onhandig) als  ik 

was, kon  ik  jouw hulp hierbij goed gebruiken. Doordat we veel tijd doorbrachten op het 

dierenlab leerden we elkaar snel beter kennen, en werd het dus ook snel gezellig. Vooral 

onze eerste  ’opofferdag‘ zal  ik niet gauw vergeten; hoewel alles veel  langer duurde dan 

gepland heb  ik nog nooit  zo hard gelachen op het  lab. Bedankt voor  je hulp gedurende 

mijn hele project, maar zeker ook voor de gezelligheid. 

Ronald en Bertien, zonder jullie had hoofdstuk 4 nooit bewerkstelligd kunnen worden. We 

hadden het idee opgepakt om de rol van de M3 receptor verder uit te zoeken met behulp 

van  beenmerg  chimeren.  Vervolgens  moesten  we  op  zoek  naar  iemand  die  dit 

daadwerkelijk  kon,  en  daar waren  jullie. De  samenwerking  verliep  vanaf  het  begin  erg 

prettig en ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Zowel in de opzet als in de uitvoering 

was jullie hulp onmisbaar en ook op jullie lab voelde ik me altijd erg welkom, en dat terwijl 

elke mogelijke deur van jullie lab op slot zat. 

Dirk‐Jan en Karin, bedankt  voor  jullie bijdrage  aan de  totstandkoming  van hoofdstuk 5. 

Hoewel het voor  jullie de normaalste zaak van de wereld  is, had  ik bij aanvang van mijn 

project nooit verwacht dat ik een patiëntenstudie in mijn proefschrift kon opnemen. Voor 

mij was  dit  een  unieke  kans  en  het  bijwonen  van  de  ingrepen was  een  hele  ervaring. 

Bedankt  voor  de  prettige  samenwerking  en  ik  kijk  erg  uit  naar  onze  toekomstige 

samenwerking waarbij we een vervolg zullen geven aan de resultaten uit hoofdstuk 5. 

Cécile, you were of great help  for chapter 7. Although your stay  in the Netherlands and 

our  lab was only short, we had a really good time, bot scientifically and socially. We  just 

started  experiments  using  lung  slices,  and  it was  really  fun  to work  together with  an 

engineer,  and  to  share  our  totally  different  views  on  the  lung  slice. But  also  at  all  the 
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different drinks you were really good company.  It was great  to visit you  in Boston and  I 

wish you all the best in Grenoble. 

Pieter,  Ik ben  jou en  je  lab ook dank  verschuldigd. Hoewel op afstand was  je altijd erg 

geïnteresseerd in mijn project en gaf je waardevolle feedback. Dit bleef zeker niet beperkt 

tot hoofdstuk 8, het hoofdstuk over epitheelcellen, waar de samenwerking op gebaseerd 

was. Voor het opzetten van de zogenaamde ALI‐kweken kwam ik al direct bij aanvang van 

mijn  project  regelmatig  naar  jullie  lab  om  deze  techniek  te  leren.  Suzanne  en  Renate, 

bedankt voor  jullie hartelijke ontvangst en de  fijne samenwerking.  Ik denk graag dat dit 

ook  te maken had met mij  als persoon,  en niet  alleen met het  kostbare  stukje  gezond  

longweefsel dat ik bij me had. Tinne, jij werd in een later stadium betrokken bij dit project 

en ook jou wil ik graag bedanken voor je hulp. Ik wens je veel succes bij het afronden van 

je promotie. 

Anita, het leek me direct gezellig toen ik hoorde dat jij mijn collega zou worden, en niets 

bleek minder waar. Je enthousiasme werkt aanstekelijk, het is erg prettig om zo’n collega 

te hebben. Daarnaast was je een erg leuke kamergenoot tijdens congresbezoeken en dan 

met  name  de  bezoeken  aan  de  ATS.  Ook  onze  daaropvolgende  USA  tripjes,  inclusief 

pannenkoeken  als  ontbijt  en  bergwandelingen  (het  leven  bestaat  uit  compromissen 

sluiten), zal ik me altijd blijven herinneren. Bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn. 

Ook al mijn andere (oud‐)collega’s van de afdeling Moleculaire Farmacologie wil  ik graag 

bedanken. Annet, Anouk, Bart, Bing, Boy, Carolina, Christa, David, Eline, Hana, Haoxiao, 

Harm, Hoeke, Jacques,  Janneke, Kuldeep, Marieke, Mark, Pablo, Sara, Sepp, Tim, Tjitske, 

Tonio, Vessa en Wilfred; bedankt voor de gezelligheid. Sara, thank you for introducing me 

to science and the department of Molecular Pharmacology. Tonio, net als Sara duurde het 

niet  lang of  je was vertrokken nadat  ik met mijn promotie was begonnen, maar  ik wil  je 

bedanken voor de gezelligheid op de toch nog vele vrijdagmiddagborrels. Gelukkig zien we 

elkaar  nog  af  en  toe  in  Amerika.  Anouk,  Eline, Marieke;  hoewel  theepauzes  vaak wat 

langer  duren  dan  de  bedoeling  is,  zijn  ze  een  heerlijke  onderbreking  van  de middag, 

bedankt daarvoor. Mark, bedankt voor  je  flauwe grappen,  ik hou er van. Tjitske,  samen 

werkten wij  aan muscarine  receptoren en  in navolging  van  jou werkte  ik  later ook  aan 

slices.  Ik  kan  zeggen  dat  ik  je  miste  toen  je  weg  was,  bedankt  voor  de  prettige 

samenwerking en je eerlijke mening. 

Daarnaast  wil  ik  ook  graag  alle  collega’s  binnen  GRIAC  bedanken.  De  GRIAC  lezingen 

hebben ervoor gezorgd dat  ik een brede kijk op  longziekten heb kunnen ontwikkelen en 

hier wil ik iedereen voor bedanken. Ook wil ik jullie bedanken voor de goede sfeer tijdens 

vrijdagmiddagborrels en op congressen. 
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Tijdens  mijn  project  ben  ik  geholpen  door  verschillende  studenten.  Susanne  en 

Willemieke,  jullie hebben beiden  je masteronderzoek onder mijn begeleiding uitgevoerd. 

Bedankt voor jullie inzet, toewijding en enthousiasme. Ook de bachelor studenten Nienke, 

Esma, Fleur, Karen, Rosalie, Virginia en Sjoerd wil  ik graag bedanken voor hun bijdrage. 

Jullie bleven wat minder lang, maar jullie inzet wordt hierom niet minder gewaardeerd. 

Ook  wil  ik  graag  de  Centrale  Dienst  Proefdieren  (CDP)  noemen.  Bedankt  voor  jullie 

uitstekende zorg voor de proefdieren en de prettige samenwerking. Het Longfonds wil ik 

graag bedanken voor hun financiële steun. 

Als laatste wil ik graag iedereen uit mijn persoonlijke omgeving bedanken. Gelukkig lukte 

het goed om naast mijn werk  tijd vrij  te maken voor  sport, vrienden en  familie. Er was 

voor mij geen betere manier om mijn werk even  los  te  laten dan door  te hockeyen en 

daarna een welverdiend biertje te drinken. Teamgenoten, bedankt voor de gezelligheid.  

Daarnaast  wil  ik  ook  al  mijn  vrienden  bedanken,  van  de  basisschool  tot  aan  mijn 

studententijd,  jullie  vriendschap  betekent  veel  voor  me.  Bedankt  voor  alle  gezellige 

borrels, weekendjes weg, dagjes sauna en avondjes stappen.  

Ook mijn familie is erg belangrijk voor me. Pap en mam, bedankt voor jullie steun. Het is 

erg prettig om  te weten dat  jullie altijd  in me vertrouwen en dit heeft mij ook van het 

begin af aan het vertrouwen gegeven dat  ik dit tot een goed einde zou kunnen brengen. 

Jullie zijn de beste ouders die ik me kan wensen. Jos en Hans, ik vind het erg stoer dat we 

alle drie promotieonderzoek doen. Ik wens jullie veel succes met de laatste loodjes en met 

jullie keuzes voor de toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed komt. Els, ik vind 

het leuk om te merken hoe we in de afgelopen jaren naar elkaar zijn toegegroeid. Waren 

we  vroeger  erg  verschillend,  tegenwoordig  lijken we  steeds meer hetzelfde  te worden. 

Bedankt dat  je er altijd voor me bent.  Ik ben trots op  je en vind het erg  leuk dat  je mijn 

paranimf wilt zijn. 

En  tot  slot Coen.  Zonder  jouw onvoorwaardelijke  steun was het  voor mij niet mogelijk 

geweest om te promoveren. Er zullen ongetwijfeld moment zijn geweest waarop jij je hebt 

afgevraagd waar  je aan begonnen bent door voor mij naar Groningen te verhuizen en of 

dit het allemaal wel waard is. Ik denk dat we inmiddels zeker weten dat het dat absoluut 

was en  ik ben  je erg dankbaar dat  je deze stap hebt genomen voor mij.  Ik kijk met veel 

vertrouwen en plezier uit naar de toekomst samen met jou. 

 

Loes 

Groningen, januari 2015 



 

 

 

 

 

 



 

 


