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Dankwoord d 

Ikk ben me er van bewust dat zonder de hulp van een groot aantal mensen dit proefschrift 

nooitt verschenen zou zijn. Voor deze hulp ben ik dan ook erg dankbaar. 

Allereerstt wil ik mijn promotor prof. dr. H.M. Jansen bedanken dat hij het heeft aangedurfd 

omm een veeteeltkundige aan te stellen op dit project. Daarnaast wil ik hem bedanken voor 

dee begeleiding in de vorm van werkbesprekingen en het kritisch doorlezen van alle 

stukken. . 

Mijnn co-promotor dr. Theo Out ben ik bijzonder veel dank verschuldigd voor de goede 

begeleidingg zowel van het praktische werk als het schrijfwerk. 

Mariëllee Hanraads-de Riemeren Richard Reijneke, jullie hebben mij ingewijd in een heel 

aantall laboratoriumgeheimen en hebben zelf ook een heleboel praktisch werk verzet. 

Bedanktt daarvoor, en voor het goede persoonlijke contact. Mariëlle, we konden heel veel 

dingenn samen delen, en nog steeds, nu we allebei weer vrijwel tegelijkertijd ons tweede 

kindd hebben gekregen. Richard, gesprekken met jou stegen regelmatig ver boven alle 

dagelijksee beslommeringen uit. 

Dee proefpersonen wil ik heel hartelijk bedanken voor deelname aan de toch wel behoorlijk 

ingrijpendee studies. 

Artsenn Jaring van der Zee, Rob Nocker, Christa Lopuhaa en Anneke van Veen, heel hartelijk 

bedanktt voor het uitvoeren van diverse medische handelingen. Jaring, voor de uitgevoerde 

bronchoscopiën,, maar ook voor het kritisch doorlezen van diverse manuscripten. Rob, voor 

dee samenwerking. Dankzij jouw werk en de cellen die daarbij 'over' waren heb ik weer 

eenn aantal pagina's van dit proefschrift kunnen vullen. Samen met Christa en Anneke ook 

heell erg bedankt voor de hulp bij het recruteren van de proefpersonen en het mij leren van 

hett meten van longfuncties. 

Dee longfunctie-afdeling bedankt voor alle hulp. 

Studentenn Sanne van Wissen, Kirsi Saarinen, Sonja Meeuwsen wil ik bedanken voor de 

hand-- en spandiensten die ze me naast het uitvoeren van hun eigen project hebben 

bewezen.. Ik heb de begeleiding van jullie een waardevol onderdeel van mijn werk 

gevonden. . 

Dann natuurlijk ook heel veel dank aan alle SKIL-lers. Jullie waren onder andere vaak 

vraagbaakk door jullie schat aan ervaring, maar verder wil ik jullie vooral bedanken voor de 

gezelligheidd gedurende de vele koffie-/thee- en lunchuurtjes. In het bijzonder wil ik 
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noemenn mijn kamergenoten Marjolein Pompen, Stoffer Loman en René Meijer. In ons 

'kippenhok'' was het soms heerlijk stoom afblazen. En Marjolein, de congressen samen met 

jouu waren onvergetelijk. Mijn voorganger Frans Krouwels wil ik in het bijzonder bedanken 

voorr het samen filosoferen over de T-cel. Op de basis van jouw werk heb ik weer verder 

kunnenn borduren. 

Chriss van der Loos heel hartelijk bedankt voor alle hulp bij het verder ontwikkelen van de 

dubbelkleuring-techniek. . 

Jacquelienn van der Vlies bedankt voor alle secretariële ondersteuning, zeker ook in de 

laatstee fase van dit proefschrift. 

Renéé Lutter bedankt voor het meedenken tijdens werkbesprekingen en tussendoortjes en 

ookk voor het kritisch lezen van een aantal manuscripten. 

Dee promotiecommissie wil ik bedanken voor hun bereidheid om dit proefschrift te 

beoordelen. . 

Hett Nederlands Astma Fonds, bedankt voor de financiële ondersteuning van dit 

onderzoeksproject. . 

Tott slot wil ik de mensen aan het thuisfront heel hartelijk bedanken voor alle steun. Zeker 

naa de geboorte van Iris en Nathan had ik het zonder jullie oppashulp nooit gered. Lieve 

Arie,, (schoon)pa en (-)ma, Vincenza en buurvrouw Iris: bedankt voor alle goede zorgen! 
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