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Dankwoord
Na een hele tijd gaat het dan toch echt gebeuren, mijn promotietraject afronden. Gedurende een dergelijke periode werkt men met veel verschillende mensen samen, te veel om
op te noemen. Ik vrees dan ook dat ik er wellicht enkele vergeet. Deze mensen wil ik alvast
hierbij bedanken.
Meerdere personen hebben een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van deze
thesis. Ik zou deze personen dan ook apart willen noemen.
Irene, ik vind zeker dat ik bij jou moet beginnen. Het was een lange weg, maar uiteindelijk
zijn we er dan toch gekomen! Je bent ook nog mijn promotor geworden (in plaats van co).
Ik wil je heel hartelijk bedanken voor alles wat je gedaan hebt en voor alle tijd die jij in mijn
project hebt gestoken! Onze samenwerking verliep altijd prettig. Dit heeft dan ook geresulteerd in enkele mooie publicaties en een paar leuke onderzoeksvoorstellen (geaccepteerd
of niet). Ik hoop dat we in de toekomst samen kunnen blijven werken!
Antoon, ik wil jou ook graag bedanken. Jij hebt mij de kans gegeven om dit onderzoek te
kunnen doen en daardoor de mogelijkheid gegeven om te kunnen promoveren. Wij lagen
misschien niet altijd op één lijn, maar ook daar leert men uiteindelijk weer van. Bedankt voor
alles en heel veel succes bij GSK.
Nick, ik wil jou, als co-promotor, ook heel erg bedanken. Ik vond het altijd leuk om met je
samen te werken, maar ook om te ‘brainstormen’ over onderzoeksvragen. Dit ging altijd
bijzonder gemakkelijk en leverde vaak genoeg nieuwe ideeën en energie op om er weer
tegenaan te gaan. Ook jij hebt heel veel tijd en energie in het TIP-project gestoken (ook in
mijn project), dat uiteindelijk dit alles heeft mogelijk gemaakt. Heel hartelijk bedankt hiervoor!
Han, jou wil ik bedanken voor al je hulp met mijn eerste paper van dit boekje. We waren
allebei bijzonder gefascineerd door de mitochondriën en met behulp van confocaal en elektronen microscopie hebben we hele leuke resultaten behaald. Jouw enthousiasme heeft
mij zeker geholpen in moeilijke perioden en uiteindelijk bij het tot stand brengen van een
mooie paper. Bedankt hiervoor!
Also, I would like to thank you, Ian, personally, for a great collaboration and your contribution in finalizing my PhD. Many thanks! I really appreciate that you could come over to
Groningen to be at my defence.
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Dirkje, ook jou zou ik graag willen bedanken. Als wij je nodig waren stond je ook altijd klaar
om input te geven en dit heb ik zeer gewaardeerd. Heel erg bedankt hiervoor.
Klary, jouw kennis over mitochondriën heeft mij zeer geholpen en ook geïnspireerd om dit
te onderzoeken in COPD.
I would also like to thank my reading committee: Prof. Dr. H.G.D. Leuvenink, Prof. Dr. L. Koenderman and again Prof. Dr. I.M. Adcock.
Johan, Marnix, Harold en Simone. Jullie hebben allemaal een belangrijk aandeel gehad bij
de totstandkoming van dit onderzoek. Hier ben ik jullie heel dankbaar voor. Harold, daarnaast wil ik je ook bedanken dat je mijn paranimf wilt zijn en tevens dank ik je voor de leuke
samenwerking. Simone, jij hebt wel een heel groot aandeel gehad en daarom dank ik je
extra. Ook met jou heb ik altijd goed kunnen samenwerken. Succes bij ERIBA en met jullie
twee koters!
Graag wil ik ook prof. dr. Molema zeer bedanken voor haar motiverende support tijdens
mijn promotie-traject. Je was zeker een belangrijke stimulans om door te blijven gaan.
Peter Bron, Ramon Langen en Evert-Jan Uringa, jullie zijn voor mij door de jaren heen belangrijke rolmodellen geweest in de wetenschap. Jullie zijn alle drie erg kundig in het geduldig
overbrengen van kennis en ik ben heel erg blij dat ik daar gebruik van heb kunnen maken.
Bedankt hiervoor!
I would also like to thank all the co-authors of this thesis for all their input, effort and contribution they made. Eef and Ada, thank you for being great co-first authors :-).
Iedereen van het lab longziekten bedankt! Jan, met name een dankwoord voor jou, aangezien jij mij op de kamer tolereerde ;-). Ik heb het altijd zeer leuk gevonden en we konden
elkaar goede aanvullingen geven voor onze projecten. Uiteindelijk hebben we hierin een
mooi evenwicht in weten te brengen. Dit evenwicht ‘ontspoorde’ soms in een serie `practical
jokes` die uiteindelijk, voor zover ik mij kan herinneren, in een glansrijke overwinning voor
mij eindigde natuurlijk……. ;-). Dennie, ook jij bedankt voor een leuke tijd bij longziekten
en voor het feit dat je bij me op de kamer wilde zitten. Samen kunnen we goed over alles
praten en leuke ideeën bedenken. Ook jij bedankt dat je mijn paranimf wil zijn. Marco, jou
aanstekelijke enthousiasme hielp mij met mijn verdere onderzoek naar een mitochondriale
disfunctie in COPD. Martijn, Dries, Hadi, Soheila, Henk, Sijranke, Neomie, Agnieszka, Benoit,
Laura, Maaike (ook bedankt voor je hulp op het eind!), Daan, Rene, Jacobien, Janneke, Uilke,
Judith, Theo, Lisette, Delaram, thank you all so much for being great (ex)colleagues! Ook
wil ik nog graag het management van de medische biologie, vooral Hans, Annet en Susan,
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bedanken voor alles. Susan en Ruth, jullie ook bedankt voor een mooie samenwerking bij
TIP. Arjan, dank je voor al je inzet tijdens je studieperiode bij ons. Dit heeft toch een leuke
paper opgeleverd.
Ook wil ik graag iedereen bedanken van het UMCG Microscopy and Image Center (UMIC)
voor een prettige samenwerking. Ben Giepmans, Klaas Sjollema, dank voor jullie bijdrage in
confocale microscopie en analyse. Bert, Freark en Ruby, van jullie heb ik veel van elektronen
microscopie geleerd. Bedankt hiervoor!
Verder wil ik graag Top Institute Pharma bedanken waar ik aan het project T1-201 “COPD,
transition of systemic inflammation into multi-organ pathology”, mocht werken. Daarnaast
wil ik ook alle partners bedanken; University Medical Center Groningen, University of Groningen (RUG), GRIAC Research institute Groningen, University Medical Center Utrecht, University Medical Center Maastricht, Nycomed BV (now Takeda), GlaxoSmithKline, Danone,
AstraZeneca. Tevens wil ik Stichting Astmabestrijding bedanken voor hun bijdrage aan dit
onderzoek.
Ik wil ook mijn familie bedanken. Ook jullie hebben bijgedragen aan het tot stand komen
van deze thesis. Een hoofdstuk nakijken of op de kinderen passen waardoor ik weer tijd
kreeg om me op het boekje te kunnen focussen. Bedankt hiervoor!
En als laatste mijn eigen gezin. Fayenn, ik zou willen dat ik jouw tomeloze energie had, dan
was dit boekje waarschijnlijk al lang af geweest :-). Finn, onze nieuwe aanwinst, jij vindt het
allemaal wel best zo lachend vanuit je box …;-). En Ingrid ‘last but not least’. De laatste jaren
zijn behoorlijk druk geweest, maar op een of andere manier weten we ons er altijd doorheen te slepen. Jij hebt dit ook mogelijk weten te maken en ik wil je daarom zeer bedanken
hiervoor. Een PhD succesvol beëindigen doe je niet alleen op het lab, maar ook thuis. Ik ben
blij dat ik dat (t)huis met jou deel, ik hou van jou!

Roland Hoffmann
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