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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Detection of autoallergens using the stripped basophil assay

Kleine Budde, I.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kleine Budde, I. (2001). Detection of autoallergens using the stripped basophil assay. [Thesis,
externally prepared, 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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/detection-of-autoallergens-using-the-stripped-basophil-assay(67913557-4a36-410e-8040-5c82f8e7e4d2).html


Dankwoord d 
Enn dan eindelijk: het dankwoord, hetgeen betekent dat het boekje af is! Natuurlijk wil ik 
nogg wat mensen bedanken. Omdat het gevaar van een dankwoord is dat je veel mensen 
vergeet,, wil ik iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan dit proefschrift 
bedanken.. En in het bijzonder de volgende mensen: 

Tenn eerste van het lab: Pleuni, zonder jou had ik die vele baso-proeven nooit kunnen doen. 
Bedanktt voor je inzet en de bereidheid om steeds maar weer tot 's avonds laat epjes over te 
pipetteren.. De heb het altijd erg gezellig gevonden. Marja, ji j hebt me ingewijd in het HRF-
enn basowerk. Bedankt voor de precieze manier waarmee je alle technieken en ins and outs 
hebtt overbracht. Marcel, bij jou kon ik altijd terecht voor allerlei eiwitgelletjes, en als ik 
ietss nodig had; altijd was er wel weer ergens een "geheim voorraadje". Mijn collega-OIO's: 
ikk was erg blij toen er nog 2 OIO's bij de afdeling kwamen; eindelijk mensen die in 
hetzelfdee schuitje zaten. Jaap, overbuurman, onze buitenlandse tripjes waren erg gezellig. 
Ookk met Erica, jammer genoeg is het alleen bij Lissabon gebleven. Natuurlijk wil ik ook 
allee andere mensen van het lab bedanken voor de gezellige tijd op de afdeling: Ellen (altijd 
leukleuk om even bij te kletsen in de vroegte), Nono, Miranda, Jolanda, Ingrid (ons 
roddelverbondd werkte niet altijd even goed), Marco, en Ronald (het gescheld bij de 
computerr is over). Ook alle mensen die gekomen zijn en gegaan (Janine, Agnes, Olga, 
Myra,, en de vele stagiaires). Verder natuurlijk mijn "eigen" stagiaires: Marjolein en 
Tjalling,, ik vond het erg leuk dat julli e me kwamen helpen met de blotjes. De mensen van 
dee diagnostiek, bedankt voor het inzetten van alle allergietesten van de patiënten, en de 
gezelligheidd in de koffiekamer. 

Robb wil ik bedanken voor zijn niet te stoppen enthousiasme. Als ik de resultaten al bijna de 
prullenbakk ingegooid had, zag ji j altijd nog iets positiefs. Jaring, bedankt voor het 
selecterenn van de patiënten, en de snelle reactie als ik toch nog meer serum nodig had. Ook 
Wendyy en Fatima ben ik veel dank verschuldigd voor het telkens maar weer faxen van 
handtekeningen,, printen van hoofdstukken, schrijven van begeleidende briefjes, etc. Jullie 
krijgenn nog een zak drop! 

Verderr wil ik de mensen van het vroegere Celchemie (Dirk Roos, Erik, Johan, en vele 
andere)) bedanken dat ik gebruik mocht maken van de faciliteiten van julli e lab, vooral in de 
beginfasebeginfase van mijn onderzoek. Anton, bedankt voor het helpen ringen oogsten, als ik weer 
netnet ietsje te laat terug was. Verder Sonja, voor alle tips voor het layouten van dit boekje. 
Hierbijj  moet ik ook zeker Ed bedanken, die mij meerdere malen uit de brand geholpen 
heeftt als de computer weer vastgelopen was en bij andere computerperikelen. 
OokOok dank aan alle donoren, die steeds maar weer vrijwilli g een buffy afstonden. Zonder 
julli ee was het hele onderzoek niet mogelijk geweest. André, fijn dat je op elk gewenst 
momentt beschikbaar was. De plasmaferese-dames, Anneke, Endah, en in het begin Gisela 
enn Ferrina, wil ook bedanken voor de snelle en goede bereiding van de buffy's. 
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Verderr heb ik nog een paar weken doorgebracht in Davos, Zwitserland in het lab van Dr. 
Crameri,, en in Wenen, Oostenrijk bij Dr. Valenta. Thanks for your help and hospitality 
duringg my stay in your lab! 

Natuurlijkk ook alle vrienden en familie bedankt voor de steun en begrip, als julli e steeds 
maarr weer te horen kregen dat ik geen tijd en het erg druk had. Gert en Nanda, ook hartelijk 
bedanktt voor julli e bijdrage. En tenslotte Olaf, speciale dank aan jou, voor de steun en 
geduldd als ik weer eens het hele weekend boven achter de computer moest zitten. Als het 
goedd is, is de rust nu weergekeerd! 
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