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Alss eerste wil ik Graham Elliott en Pran Das bedanken voor het schrijven 
vann de subsidieaanvraag t.b.v. het projectvoorstel PAD 96-32 en het 
Platformm Alternatieven voor Dierproeven voor het honoreren van deze 
subsidieaanvraagg (ZonMw Dutch Programme on Alternatives to Animal 
Testing,, project nummer 3170.0003). Prof. J.J. Weening wil ik bedanken dat 
hijj  mijn promotor wil zijn; Graham en Pran dat ze copromotor willen zijn. 
Dee commissieleden wil ik van harte bedanken voor hun zitting in de 
commissie. . 

Juistt omdat ik in het laatste AIO-jaar (zonder afdeling) heb mogen ervaren 
hoee weinig je alleen kunt bereiken, en dus ook hoe belangrijk steun van 
medewerkerss is, wil ik een aantal mensen bedanken voor hun steun, hulp en 
interactie.. De plastisch chirurgen van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft 
enn het West Einde ziekenhuis in Den Haag wil ik bedanken voor hun 
medewerkingg m.b.t. het leveren van humane huid als ziekenhuisafVal. 
Slagerijj  Hoogenboezem in Pijnakker wil ik bedanken voor de vele 
varkensorenn die ik van hun heb mogen gebruiken. Ook wil ik vele collega's 
bedankenn voor het doneren van antilichamen Mark Pescovitz (varkens 
CD1),, Mark de Boer (humaan CD40), Sem Sealand (Langerin), Myltini i 
biotecc (BDCA-1, -2, -3 en -4), Hitoshi Hasegawa (CCR7), Kozo Yoneda 
(lag)) en eenieder die ik vergeten ben hier te noemen. 

Karenn Lammers wil ik bedanken voor lessen voor het opzetten van hOSECs 
hetgeenn ook nuttig is geweest bij het opzetten van de pOSECs. Cynthia 
Lehéé voor het uitvoeren van de cytokine ELISA's op hOSEC media en het 
overlegg m.b.t. de interlab studie. Kees Poot wil ik bedanken voor het mij 
lerenn perfunderen van varkensoren. Kees, Jan de Lange en Henk Goedoen 
will  ik bedanken voor de hulp bij de proeven met het geperfundeerde 
varkensoor.. Henk wil ik ook bedanken voor de hulp bij de TNF-a 
experimenten.. Arnold Hammer bedankt voor het delen van de zitkamer en 
labruimten,, en de goede interactie m.b.t. (immuno)histologische 
werkzaamhedenn en gitaarspel (ook belangrijk). Ook mijn mede AIO's Tjerk 
Bueters,, Erwin Claassen en de stagiaires wil ik bedanken voor de gezellige 
kamer.. AnneMarie de Vries - de Ruit wil ik bedanken voor de interacties 
m.b.t.. immunohistochemie. Martien Broekhuizen wil ik bedanken voor de 
hulpp m.b.t. de uitgevoerde Phage Display experimenten, helaas zonder het 
gewenstee resultaat van fagen gericht tegen varkens Langerhanscellen. Gerrit 
Koopmanss en Piet Bruijnzeel voor hun beider belangstelling voor het model 
enn het meehelpen zoeken naar antistoffen voor varkenslangerhanscellen. 
Hermann van Helden wil ik bedanken voor de uitstapjes naar de 
longimmunologiee en het indienen van subsidie-voorstellen. 
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Graham,, Pran, Martien Kapsenberg, Karen en Cynthia wil ik bedanken voor 
hett tweemaandelijkse overleg in het eerste jaar. De medewerkers van de 
afdelingg Farmacologie op TNO-PML wil ik bedanken voor de prettige 
werksfeerr en de collega's van Pathologie op het AMC voor het gevoel 
welkomm te zijn. Ook wil ik alle (inter)nationale collega's bedanken voor de 
broodnodigee feedback op o.a. de congressen. Natuurlijk wil ik mijn 
vroegeree (stage-) begeleiders bedanken die mij zoveel geholpen hebben bij 
mijnn wetenschappelijke vorming, met name Han Vreeswijk, van wie ik zeer 
veell  geleerd heb, maar ook John Voermans, Linda Everse, Wim Den Otter 
enn Jan Bogerd. Verder wil ik Peter Nibbering bedanken voor zijn oogje in 
hett zeil houden namens het ALIFI en de medewerkers van celbiologie & 
histologiee van diergeneeskunde op de UU voor hun mental support in 
moeilijkee tijden. 

Voorr dagelijkse problemen kon ik altijd de kamer van Graham binnen 
lopen,, die tussen de dagelijkse beslommeringen door altijd tijd vond voor 
eenn kort antwoord. Zo zal ik niet snel het moment vergeten dat ik 
teleurgesteldd binnenkwam om mede te delen dat ik, zelfs in herhaalde 
experimenten,, minimaal een 5-voudige spreiding kreeg in de uitkomsten 
voorr huidirritatie. Zonder te stoppen met bellen èn emailen, deelde Graham 
mijj  mede dat zelfs een 10-voudige spreiding normaal was voor het 
doordringenn van stoffen in de huid. Ook wil ik Graham bedanken voor de 
wekelijksee werkbesprekingen op een rustige vrijdagmiddag in de kroeg, 
onderr het genot van een paar biertjes. Speciaal wil ik Graham bedanken 
voorr zijn bijdrage aan met name de artikelen m.b.t. huidirritatie en 
Langerhanscell  tellen. 

Grotee dank gaat uit naar 'mijn' drie' MLO-stagiaires: Keith Cammans, 
Sandraa van der Borst en Paul van Beers. Keith bedankt datje in mijn eerste 
jaarr als een wetenschappelijke feedback en stimulans was voor het opzetten 
vann methodes, welke later geperfectioneerd zijn. Mede door jouw harde 
werkk kende het project een snelle en goede start. Sandra bedankt voor de 
velee coupes en kleuringen waardoor de huidirritatie testen voor mens en 
varkenn voltooid konden worden en een proefdiervrije test voor irriterende 
stoffenn is opgezet. Paul bedankt voor je hulp bij de interlab-validatie-
proevenn en je goede inzet bij de varkensoorproeven, waarmee ik zonder 
jouww hulp lang niet zoveel proeven had kunnen doen; helaas is nog lang niet 
alless van dit werk gepubliceerd. Ook wil ik Marjan Jongsma bedanken voor 
haarr hulp bij de interlab validatie, en Susan van der Eeden en Maria van der 
Sluiss bedankt voor hulp bij diverse experimenten. 
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Dankwoord d 

Grotee dank gaat uit naar Wim Den Otter, wiens waardevolle adviezen van 
grotee waarde waren en zijn. Ook zijn werkmotto ora et labora hetgeen zich 
medee uit in afspraken die gehouden worden en tegelijkertijd klaar staan met 
liefdevollee hulp is een goede stimulans. Samen met zijn voortvarende, 
doeltreffendee en nauwgezette correcties zijn deze van doorslaggevend 
belangg geweest voor de afronding van dit proefschrift. 

Terr afsluiting wil ik nog vertellen dat misschien wel mijn vertrouwen in 
sommigee mensen is aangetast, maar dit zeker niet het geval is voor mijn 
vertrouwenn in God. In die zin, heeft, om met Johan Cruijff te spreken, ook 
ditt nadeel zijn voordeel. Speciale dank voor mijn ouders die mijn studie al 
diee jaren liefdevol ondersteund hebben. Verdere wil ik mijn familie en 
vriendenn bedanken voor al hun steun en liefde. In het bijzonder wil ik Cees 
Tuijnn herinneren die 20 september j.1. na een geestelijk slopende ziekte is 
heengegaan.. We fall down, we get up, we vallen allemaal neer, maar komen 
omhoogg dankzij Gods genade. 

Zeerr speciale dank voor Marleen, met wie ik in de liefde diepere niveaus 
hebb bereikt. Charles Darwin beweerde dat de mens ontstaan is door de 
selectiee door liefde. In ieder geval is door de Liefde een geschenk gegeven 
aann Marleen en mij: Jonathan, en er is goede reden om aan te nemen dat het 
daarr niet bij blijft.... 

Liefdee verheugt zich in de waarheid. Daarom wil ik ook nog zeggen dat ook 
ikk een nieuwe schepping ben door Gods Liefde. 

Mogee julli e allemaal Gods Liefde, vol van waarheid en vergeving ervaren in 
julli ee leven, 

John n 
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