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Dankwoord 
 

Een Irakees spreekwoord luidt: ‘Eén hand kan niet klappen’. Wat wil zeggen 
dat je nooit vooruit kunt komen zonder de hulp van anderen. M.a.w., zonder 
de bijdrage van een aantal mensen was dit proefschrift niet tot stand 
gekomen. Daarom wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken hen 
persoonlijk te bedanken.  
In de eerste plaats richt ik een dankwoord aan mijn beide promotoren Prof. 
Dr. Cees Kallenberg en Prof. Dr. Piet Limburg.  
Beste Cees, zonder jou was dit hele project er niet geweest. De vrijheid en 
het vertrouwen dat je me gegeven hebt tijdens mijn onderzoek, heb ik zeer 
gewaardeerd. De werkbesprekingen onder jouw leiding hebben me op het 
goede spoor gezet. Door jouw leiding beschikte ik over genoeg bagage om 
op eigen benen te kunnen staan, en daar ben ik je dankbaar voor.  
Beste Piet, ik heb het plezierig gevonden steeds vrijuit met je te hebben 
kunnen discussiëren. Je deur stond altijd voor mij open. Je wist telkens met 
alle geduld en duidelijkheid mijn vragen te beantwoorden en je legde de 
nadruk op de mogelijkheden in plaats van de moeilijkheden in het 
onderzoek. Hartelijk dank voor de goede begeleiding.  
 
Mijn dank gaat zeker ook uit naar mijn copromotor Dr. Coen Stegeman. 
Beste Coen, bedankt voor de begeleiding en je hulp bij het includeren van 
patiënten en het verzamelen van patiëntendata. Ik heb dankbaar gebruik 
gemaakt van jouw omvangrijke kennis op dit gebied en ik hoop dat onze 
samenwerking niet ophoudt na voltooiing van dit project. Ik ga er vanuit dat 
ik voor een advies nog altijd bij je mag aankloppen. 
 
Dan wil ik Dr. Ymke van der Geld, die in het begin als begeleidster bij het 
project betrokken is geweest, bedanken. Beste Ymke, ik heb het erg prettig 
gevonden om wekelijks alles met betrekking tot het onderzoek met je door 
te kunnen spreken. Ik heb veel van je geleerd.  
 
De leden van de beoordelingscommissie, Prof. Dr. P.E. de Jong, Prof. Dr. 
R.J.M. ten Berge en Prof. Dr. A.J.M. van Oosterhout, wil ik bedanken voor 
de snelle beoordeling van mijn manuscript. 
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Mijn paranimfen Bert Holvast en Henko Tadema, wil ik bedanken voor het 
bijstaan tijdens de verdediging van mijn proefschrift. Beiden veel succes 
toegewenst met jullie promotietrajecten. 
 
Mijn ex-kamergenoten (André, Alja, Esther, Edwin en Hannie), en mijn 
huidige kamergenoten (Jan-Stephan, Karina, Bert, Hans, Henko, Bregje, 
Nan Hu en Anna Vavilova) wil ik allemaal ontzettend bedanken voor de 
gezelligheid en de vele wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke 
discussies die we gevoerd hebben.  
 
Berber Doornbos, Johan Bijzet, Minke Huitema en Gerda Horst. Bedankt 
voor jullie ideeën, suggesties, discussies, prima werksfeer en praktische 
hulp op het lab. Berber, zonder jouw hulp was hoofdstuk 6 er niet geweest. 
Johan, zonder jou zou dit boekje en een aantal figuren nooit zo mooi 
geworden zijn. 
 
Om je als buitenlander te bewijzen en te vestigen in een ander land en over 
te steken naar een wetenschappelijke wereld, heb je een stevige brug 
nodig. Deze brug werd gevormd door: Mariëlle Heule, Nicolette 
Gastkemper, Jeroen Guikema, Nico Bos en de Stichting voor Vluchteling-
Studenten (UAF). Allemaal ontzettend bedankt. 
 
Verder wil ik alle collega’s van het diagnostisch lab van de klinische 
immunologie (Jetske, Marcel, Boelo, Siep, Rita, Grytsje, Marieke, Greet, 
Bessel, Maas en Jantine) bedanken voor het bijdragen aan een plezierige 
en stimulerende werkomgeving. Jetske, bedankt voor je moeite en hulp bij 
het bloedprikken van patiënten thuis. Géke Pastoor, Marcel en Siep, 
bedankt voor jullie hulp bij FACS experimenten. Boelo, bedankt voor alle 
gezellige uurtjes op het lab.  
 
Dan wil ik graag onze FACS operators Geert en Henk bedanken voor het 
assisteren bij de FACS en de MoFlo. Vele experimenten in dit proefschrift 
hadden niet tot stand kunnen komen zonder jullie hulp.  
Joan Vos, Niels Kouprie, Bert Winter en Richard Kuntzel van het lab voor 
transplantatie-immunologie wil ik bedanken voor alle geprikte buisjes bloed. 
Uiteraard wil ik ook de analisten van het lab bijzondere hematologie, met 
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name Roelof Bekkema, Rinus Verspiek en Geert Postema, hartelijk danken 
voor hun hulp bij mijn eerste stappen in de wereld van de fenotypering. 
 
Daarnaast wil ik de secretaresses, Kiki Bugter en Janny Havinga en de 
medewerksters van de inschrijfbalie systeemziekten, Eefke en Diana 
bedanken voor hun behulpzaamheid en vriendelijkheid. Uiteraard wil ik ook 
alle patiënten met de ziekte van Wegener bedanken voor hun 
bereidwilligheid om deel te nemen aan het onderzoek.  
Ook ben ik GUIDE zeer erkentelijk voor het financieren van cursussen en 
congressen, daarnaast wil ik iedereen van GUIDE, met name Riekje Banus, 
Maaike Bansema en Peter Braun, bedanken voor de hulp en 
samenwerking. 
 
Save the best for last: Hiermee wil ik pap en mam, mijn gezin, broers en zus 
bedanken die op de achtergrond mij altijd hebben bijgestaan. Door jullie 
steun en onvoorwaardelijk vertrouwen heb ik me kunnen ontwikkelen tot de 
persoon die ik nu ben. Ik hou van jullie! Het proefschrift is afgerond en het is 
tijd om mijn bureau op te ruimen en meer plezier met jullie te hebben. 
 
Iedereen die ik niet bij naam heb genoemd, maar zeker niet ben vergeten, 
bedankt! 
 
 
 
 

Wayel 
 
 




