
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

IL-12, IL-18 and IFN-gamma in the immune response to bacterial infection

Lauw, F.N.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lauw, F. N. (2000). IL-12, IL-18 and IFN-gamma in the immune response to bacterial
infection. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/il12-il18-and-ifngamma-in-the-immune-response-to-bacterial-infection(a3d78cf8-32fa-4e21-b67a-5c8a3d9aa655).html


Dankwoord d 

Hett is zover, de laatste bladzijde is in zicht en nu heb ik de gelegenheid om de mensen te 
bedankenn die, ieder op hun eigen wijze, een belangrijke bijdrage aan dit proefschrift hebben 
geleverd. . 

Alss eerste Tom van der Poll, mijn co-promotor en het ideeënbrein van mijn promotie-

onderzoek.. Beste Tom, ik heb de laatste jaren veel van je geleerd. Je intensieve en 

enthousiastee begeleiding werkt zeer aanstekelijk en stimulerend, wat er voor heeft gezorgd 

datdat ik, ondanks het plan hier maar voor een paar maanden te blijven, tot nu toe op de 

afdelingg ben blijven hangen en er met veel plezier heb gewerkt. 

Sanderr van Deventer bedank ik voor zijn begeleiding en leerzame besprekingen. Je 
kenniss over allerlei uiteenlopende zaken verrast me steeds weer. 

Professorr Speelman ben ik dankbaar voor de ondersteuning en het vertrouwen dat dit 
promotie-onderzoekk tot een goed einde zou komen. 

Zoalss al aangegeven heb ik met veel plezier aan mijn promotie gewerkt, wat met name 

komtt door de aanwezigheid van mijn collega-AIO's. In onze subtropische AIO-kamer, 

maarr ook daarbuiten, heb ik met julli e een heel gezellige tijd gehad. Tessa (altijd bereid om 

evenn te helpen en bovendien heel gezellig om mee te kletsen), Pascale (je bent ontzettend 

gezelligg om mee samen te werken, ook al heb je me een keer laten staan), Nicole (je hebt 

somss heerlijk relativerende opmerkingen), Margriet (altijd paraat met hulp en voor een 

gesprekje)) en natuurlijk Dariusz (mijn maatje vanaf het allereerste begin en mijn paranimf), 

mett wie ik bijna mijn gehele tijd hier heb doorgebracht, en natuurlijk Anita, Petra en Mare, 

bedanktt voor julli e gezelligheid en julli e bereidheid om altijd even met hulp bij te springen. 

Daarnaastt wil ik ook Bibi, Jaklien, Luisa, Bernt, Gijs, Judith, Bas, Pieter S, Benien en Olie 

bedankenn voor een gezellige tijd. Vervolgens bedank ik Anje, Adrie, Joost, Anita de Boer, 

Miekee en Nita zonder wiens hulp ik mijn experimenten niet had kunnen uitvoeren en alle 

anderee medewerkers van G2 voor een prettige tijd op de afdeling. 

Daarnaastt bedank ik Erik Hack en zijn medewerkers voor de mogelijkheid om op het 

CLBCLB bepalingen te (laten) doen, Sandrine Florquin, Jan Prins en Andrew Simpson en 

collega'ss voor een prettige samenwerking. 

Vervolgenss mijn Geneeskunde-vrienden met wie ik al jaren vele leuke tijden beleef: 
Jessee (mijn 'lotgenoot' waardoor we elkaar goed begrijpen), Gabor, Martine en Marlies, 
bedanktt voor julli e gezelligheid (O.P. viert hoogtij !). 

Manon,, mijn andere paranimf die ik al vele jaren ken en bovendien ook bijna 5 jaar 
mijnn huisgenoot was, en Annemieke, die op het laatste moment nog een essentiële bijdrage 
heeftt geleverd aan mijn boekje, bedankt voor julli e vriendschap. 
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Tenslottee wil ik mijn familie bedanken. Mama en papa, die altijd voor me klaar staan en me 

bovendienn alle vrijheid hebben gegeven, mijn zusjes Cecile en Mandy die altijd voor een 

gezelligee 'thuiskomst' zorgen, en oma en Joke, bedankt voor julli e liefde en geduld. 
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Fannyy Lauw werd geboren op 15 juli 1974 te Utrecht. Na het behalen van het middelbare 

schooldiplomaa aan het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum, begon zij in 1992 met de 

studiee Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waarvan ze in juni 1997 haar 

doctoraall  examen haalde. Tijdens de wetenschappelijke stage in 1996 heeft ze onderzoek 

gedaann op de afdeling Infectieziekten in het AMC. Aansluitend begon ze met het onderzoek 

naarr de rol van cytokines tijdens bacteriële infectieziekten op de afdeling Experimentele 

Inwendigee Geneeskunde in het AMC (Dr. Tom van der Poll en Prof. Dr. Sander van 

Deventer).. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in dit proefschrift. Na het afronden van de 

promotiee zal Fanny Lauw in juni 2000 beginnen aan haar co-assistentschappen. 
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