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Dezee pagina wil ik gebruiken om iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de 
totstandkomingg van dit proefschrift. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar: 

Mij nn copromotor Arnoud Sonnenberg, voor de prettige begeleiding gedurende de afgelopen 
jaren.. Ik heb je enthousiasme voor het onderzoek en het altijd beschikbaar zijn om mee te denken 
zeerr op prijs gesteld. Het vertrouwen en de vrijheid die je me bood tijdens het onderzoek zijn een 
grotee steun geweest. Mijn promotor, Anton Berns dank ik voor de beoordeling van mijn 
proefschrift. . 

II  would like to thank Sölveig Thorsteindottir and Ana Gaspar for the fruitful collaboration on 
thee analysis of plD expression during mouse embryogenesis. 
Elss Groeneveld en Duco Kramer bedankt voor julli e bijdrage aan de verschillende antilichaam 
studies.. Clotilde Gimond dank voor de productieve samenwerking. Het was altijd gezellig met jou 
tee werken. Ingrid Kuikman, ji j was de constante factor op het Sonnenberglab in de periode dat ik 
daarr werkte en je bijdrage is daarom ook in verschillende hoofdstukken terug te vinden. 

All ee (oud)collega's en studenten van het Sonnenberg lab: Carien, Ester, Gepke, Danielle, 
Annemiek,, Ronald v.d.N., Ana, Paloma, Manuel, Christian, Dirk, Stefan, Luca, Jan, Ronald B., 
Roel,, Duncan, Maaike, Mirjam, Sarah, Lionel, Erik, Petra, Hugo, Lotus, Sandra v.L., Cecile, Sandra 
v.W.,, Fabrice, Stefanie, Gertien en Iman dank ik voor de vele adviezen en goede sfeer tijdens en na 
hett werk. Verder wil ook ook alle (oud) collega's van Hl en nog vele andere uit het NK.I bedanken 
voorr hun expertise en belangstelling. 

Tenslottee wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor de steun en belangstelling in de 
afgelopenn jaren. 
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