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NawoordNawoord 167 

Nawoord d 

Whatt is done cannot be undone (Shakespear) 

Naa vier jaar grafieken maken, wil ik graag afsluiten met iedereen die belangrijk voor 
mijj  is geweest tijdens de afgelopen 4 jaar te bedanken in mijn allerlaatste grafiek. 

Rien' ' 

Frank1 1 

Sigrid3 3 

Gerunde e 

Bert2 2 

Neninj j 

Stepha a 

Seema a 

Sandra a 

Esther r 

Anneke e 

Daphne e 

Natasja a 

Ingrid: : 

Thessa--

Marian* * 

Prof f 

Dickinson n 

Tonn ei 
Mireill e e 

Nicole' ' 

Marie e 

José* * 

Katja7 7 

Stefan'' ' 

Liserte e 
enn de 
IHE--

meiden n 

Pauline e 
+VU--

mm aatjes 

Marie e 

José é 

Rob1 1 

Papaa en 
mama a 

All ee oude 
en n 

nieuwe e 
KVI-ers s 
speciaal l 

Ronald d 

Stefan n 

Neeltje e 

Hetty13 3 

Mette13 3 

Tiii  Ti 

Gerty y 

Hanneke e 

Marijke e 
+haarr lab 

van n 
Liertjes14 4 

CR-club b 

N* * ét ét SP SP it* it* & & 
& & ^ ^ & & >p >p 

XP XP ip ip ^ ^ 
<F <F 

jr jr 
0 0 

j* j* f* f* éè éè <$ <$ 

lastt figure. Iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan dit proefschrift 

'Voorr julli e onvoorwaardelijke steun en vertrouwen, julli e kijk opde wetenschap en allerlei andere zaken en omdat julli e 
mee mijn eigen lij n lieten trekken, behalve als julli e het met elkaar eens waren 

^ o orr het verzetten van veel werk, gezellige uurtjes in de flow-kast, mijn paranimf zijn en onze vriendschap 
3Eenn pluim voor jouw inzet om de data voor het laatste hoofdstuk bijelkaar te krijgen 

4Voorr de lekkere etentjes die er hopelijk in de toekomst wat vaker zijn en omdat je mijn paranimf wilde zijn 
5Voorr de maandelijkse kaasfondues, ook al was ik de laatste keren de grote afwezige, en ons jaarlijkse weekendje 
6Voorr de gezamelijke experimenten, die nog niet ten einde zijn, en alle nuttige en aangename discussie -uurtjes 
7Omdatt je een gezellige collega-aio was en de EBV load assay op het juiste moment hebt geïntroduceerd 

"Voorr de eerste stappen in de wondere wereld van EBV 

'Mij nn statistische hulplijn 
10Voorr de grondbeginselen van het tetrameren vouwen 

<£> > 

"Omdatt Liefde betekent datje nooit sorry hoeft te zeggen 
l2Voorr de goede zorgen en het begrip voor iets onbegrijpelijks 

rr alle kopjes thee en wat daar zoal bij hoort 
14Mett name Paul voor het lenen van vele antistoffen 
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