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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Regulation of expression of complement components, complement regulatory
proteins, and chemokines in keratinocytes

Pasch, M.C.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Pasch, M. C. (2000). Regulation of expression of complement components, complement
regulatory proteins, and chemokines in keratinocytes. [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/regulation-of-expression-of-complement-components-complement-regulatory-proteins-and-chemokines-in-keratinocytes(d990819b-dc15-40c7-8ea1-f6c55a7b0d10).html


Dankwoord 

Bij deze bedank ik iedereen die direct of indirect heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit proefschrift. Meer in het bijzonder wil ik bedanken: 

Dr. S.S. Asghar, mijn co-promotor, dank ik voor zijn vertrouwen en soepele begeleiding. 

Met zijn kennis, inzicht en vasthoudendheid heeft hij er voor gezorgd dat de ingeslagen weg niet 

werd verlaten. Mijn promotor, Prof. dr. J.D. Bos, wist met zijn overzicht over de gehele 

immunologie van de huid het onderzoek binnen een dermatologisch relevante context te houden. 

De meeste experimenten zijn verricht in het Neurozintuig Laboratorium en later in het 

daar deel van uitmakende Laboratorium voor Experimentele Dermatologie. Ik wil het hoofd van 

het Neurozintuig Laboratorium, dr. F. Baas, bedanken voor de prettige samenwerking. Mia van 

Meegen wil ik bedanken voor het geduld waarmee ze inging op mijn vragen, ook al was ze druk 

met de vele andere taken van hoofd-analiste. Het PCR-werk dat is verricht, is met name te danken 

aan de volharding van Norbert van den Bosch. In de twee jaar dat hij als analist met mij 

samenwerkte heeft hij werk tot een goed einde weten te brengen dat door velen onmogelijk werd 

geacht. Abdel Ararou heeft als HLO-stagiair op een enthousiaste manier meegewerkt aan het 

werk dat is gepresenteerd in hoofdstuk 5. Ook aan de samenwerking met de andere medewerkers 

van het "Dermat-lab" heb ik goede herinneringen. Regien, Cock, Susan en Evert bedankt voor 

jullie hulp. De wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke discussies die ik heb mogen voeren 

met Marcel Teunissen en Sergio di Nuzzo hebben mijn tijd op K2 veraangenaamd. Mijn 

kamergenoot Arthur noem ik vanwege zijn geduld en begrip als ik weer eens onaangekondigd 

een hele middag achter onze computer moest zitten. 

Verder bedank ik de mensen van de afdelingen celbiologie, experimentele hematologie, 

experimentele inwendige geneeskunde en het SKILL. Jan, René, Ludo, Johan, Frank, Rob, Fannie 

en al die anderen, bedankt voor het meedenken, de goede adviezen en bereidheid om te helpen 

met reagentia. Joost Schuitemaker, jouw inzet wil ik hier roemen omdat je altijd weer op tijd J558 

cellen voor mijn experimenten klaar had staan. 
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Ook mensen van buiten het AMC hebben een bijdrage geleverd aan mijn werk. De grote 

kennis van het complementsysteem en het 'Fingerspitzengefühl' van Prof. dr. M.R. Daha 

(LUMC) hebben ertoe geleid dat op de onvermijdelijke momenten van stagnatie de juiste keuzes 

zijn gemaakt. Hoewel de interessante resultaten van de samenwerking met dr. Jon Laman en 

Marjan van Meurs van de Afdeling Immunologie van het Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam nog 

niet gepresenteerd kunnen worden in dit proefschrift, bedank ik hen toch voor de verhelderende 

discussies. 

Tenslotte bedank ik Helle, Eline en Jeroen. Helle, bedankt dat je altijd achter mijn 

keuzes bent blijven staan. Eline en Jeroen, bedankt voor de paar nachten dat jullie hebben 

doorgeslapen en mij zo weer voldoende energie gegeven hebben om dit boekje af te ronden. 
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