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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Hepatocyte growth factor, Met, and CD44. Amenage a trois in B cells

van der Voort, R.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Voort, R. (2000). Hepatocyte growth factor, Met, and CD44. Amenage a trois in B
cells. [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:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/hepatocyte-growth-factor-met-and-cd44-amenage-a-trois-in-b-cells(3dbd33c9-8f4b-41f2-9156-a96afd7c654e).html


Appendices Appendices 

Dankwoord d 
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enn ontspannende momenten tijdens de afgelopen jaren. Literaard dank ik julli e ook 
hartelijkk voor julli e ondersteuning als paranimfen tijdens mijn promotie en de 
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All ee (ex-(medewerkers van de Afdeling Pathologie van het A M C in het 
bij/onderr Marcel Spaargaren. Lsthcr Beuling, Patrick Derksen, Esther Schilder-
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Will  fried Meun. Peter van AmsteL Bert Tigges. Mijntj e Aarts, en Hans Lagerwei] 
voorr hun inzet voor mij en voor de gein en ongein op het werk en daarbuiten. 
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"Mijn ""  studenten Astrid Diemeer, Rernko Prcvó. Linda de Grcef en Arjen 
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Tol:: medewerkers van het Centraal Proefdieren Verblijf (LL'MC). met name Hans 
Krohnn en Piet Bijl : Rudi Hendriks, Gemma Dingjan en Jon Laman van de Afdeling 
Immunologiee (F.L'R): Kiki Tesselaar en Ramon Arcns van de Afdeling 
Immunobiologiee (CLB) voor onze zeer prettige samenwerking. Wat jammer dat er 
niett heel veel interessants uit onze experimenten is gekomen! 
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ourr fruitful l collaboration and interesting discussions. 
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Radboud)) voor hun steun en tolerantie. 
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momentenn van ontspanning. Sandra, bedankt voor de ruimte die er was om dit 
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