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Woord vooraf

Het afronden van een promotieonderzoek is het resultaat van de inspanningen van velen. 
Dit lijkt mij de beste plaats om iedereen te bedanken met wie ik de afgelopen jaren heb 
mogen samenwerken.

Mijn allergrootste dank gaat uit naar professor Rien van Oers en Arnon Kater voor alle 
mogelijkheden die zij mij geboden hebben en de fijne samenwerking. Eric Eldering en 
professor René van Lier hebben een belangrijk deel van de begeleiding op zich genomen, 
waarvoor veel dank. Ik heb veel geleerd.

Thank you professor Jean Wang (University of California, San Diego) for your positive 
and constructive review of my work.

Annelieke Jaspers, Rene Spijker en Dieuwertje Luijks hebben mij alle benodigde 
technische vaardigheden geleerd. Chantal Mulkens en Jacoline van Laar, talentvolle 
studenten, hebben ieder een groot deel bijgedragen aan de inhoud van dit proefschrift.

Er zijn natuurlijk nog vele anderen die, direct of indirect, een grotere of kleinere bijdrage 
geleverd hebben: collega onderzoekers Pablo van de Berg, Jacqueline Tromp, Felix 
Wensveen, Margot Jak, Christian Geest, Delfine Hallaert en alle nieuwe leden van de 
‘apoptose-groep’; Marie-José Kersten, Michel van Gelder en andere hematologen uit 
het AMC en andere ziekenhuizen; professor Ineke ten Berge; Guangli Suo (University 
of California, San Diego); Si-La Yong, Ingrid Derks, Paul Baars, Ester Remmerswaal 
en Judith Elias van de afdeling experimentele immunologie; de medewerkers van het 
laboratorium voor speciële hematologie; Katja Wolthers (afdeling virologie); Jaap van 
Buul (Sanquin) en Ruud Fontijn (afdeling moleculaire cel biologie en immunologie).

Tenslotte gaat mijn dank uit naar alle patiënten die materiaal hebben afgestaan; zij 
maken onderzoek als dit mogelijk.




