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Dankwoord

Dankwoord
Met veel plezier kijk ik terug op mijn AIO-Periode en heb ik gewerkt aan dit
proefschrift. Een aantal mensen heeft op verschillende manieren bijgedragen en wil ik bij
deze graag even bedanken.
Allereerst gaa, er zeer veel dank ui, „aar mijn co-promo.or. die mij geïntrodueeerd heef,
m d.t spannende onderzoeksveld. Paul. hartelijk dank voor jouw enthousiasme, de goede
bege e.dmg, jouw brede kennis en onmisbare hulp, zeker in de laatste fase van strakke
deadhnes Hopelijk volgen er nog vele promovendi na mij. .k wens jou vee, sueces in
al he, volgend onderzoek. Daarnaas, gaa, er veel dank ui, „aar mijn promoter. Marian
jouw hulp heb ik altyd zeer cons,mc,ief gevonden. Vaak gaf da, ne, da, juiste ze,je in de'
uiteindelijke presentatie van data.
In he, lab heb ik mogen profiteren van zeer ervaren mensen. Lieve, altijd lachende
Suhartt, j,j heb, mij enorm veel geholpen. Ik zal je missen. Els, veel dank voor de brede
ondersteuning waarjij zo goed m voorzie,. Willem, jouw kennis van de immnuncyteehemie
en enthons.asme voor de microscopic, was van onmisbare waarde. Heel erg bedank, da,
ik ah.jd maar weer kon binnenvallen me, vragen. Erik Manders, Wijnand Takkenberg
Norbert F.scher. hartelijk dank voor al jullie kenms en support. Dank aan Harm, Henk'
Pascal, Rob, Jurgen en al die anderen op de tweede en derde verdieping, die bijdroegen aan
een fijne werkvloer. Klaas en Dick, bedank, voor de zorg voor de dieren
Twee enthousiaste stagiaires hebben mij veel geholpen. Annemarie, succes. Jessica, good
luck with your PhD.
Ooi, eensfa,kamer 4.22... Juriaan. Amos en Els, he, was leuk. Els, a„ijd al een bee.je mijn
parammf geweest Trots dat jij en Amos, ook op die laatste dag „aas, me willen s,aan
Amos, jouw vriendschap is erg waardevol voor me.
Er volgde,, meer gezellige mensen in kamer 4.22. Karin. Deborah, Olof, Solange en
Neeltie. bedank, voor alle leuke afle.ding. Maak er wa, moois van. Qin, good luck. Martin
Ingnd en Else, bedank, en heel veel sueces... daarginds. Ik heb er vertrouwen in
Tja, mets zonder familie en vrienden. Marieke, Ingrid, Elianne, Saskia, Wendy, Nienke
Sn„one, Mascha, Bregj'e, Jacobien. Ani.he. Babs en Helen, jullie zijn geweldige' meiden-'
Bedank, voor al die leuke mailtjes. kaartjes. weekc„djes en etentjes. Da, onze dromen
mogen uhkomen. Lieve We„ en Simone. jullie nemen ,och wel ec„ speciaal plekje bij me
« t - . denkenjullie ook zo af e„ ,oe terug aa„ o„zc eerste labervari„ge„ in Utrecht Martijn
heel veel succes. Een mooie .oekoms, voor jon en Elianne ,oegewe„st. Marcel, veel succes'
m deze b.jzondere tijden voor jou en Henna. Gerrit, engelen bestaan dus ,och
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onthouden. Vandana, «hanks and al, the bes, in Me.bonrne. üesbe.h. bedank, voor al jouw
L e aandach, de afgelopen ,ijd. He, allerbes.e voor JO u en Reinko. Jolanda, nruz.ek en
dans geven zoveel kleur aan he, leven. Boukje. je ben, nie, weg ,e denken.
Mensen van de — l e e n 'Beeldend Gesproken', ook ne»rowe,enSehappers hebben
twee hersenhelften. Bedankt.
Suresh fhanks for all your suppor,. 1 wish you happiness and all ,he bes, for ,he future.
Mam, pap * Nan, Erwin * Frane.ne, de kleine meiden, Mark * Tanja, bedank, voor w,e
jullie zijn... en dat jullie er gewoon lekker zijn.
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