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Dankwoord 

Met deze laatste en waarschijnlijk meest gelezen woorden van dit proefschrift wil ik 
iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming ervan. 
Beste René en Rien, in de afgelopen jaren heb ik veel van jullie geleerd, jullie oog voor 
detail alsmede de "helikopter view" waren altijd zeer verhelderend. Bedankt voor het 
vertrouwen en de vrijheid die jullie me geboden hebben. Ik hoop in de toekomst onze 
samenwerking te kunnen voortzetten. 
Jos, tijdens mijn stage bij jou op het NKI is voor mij de passie voor de wetenschap 
ontstaan. Kiki met jou is het muizen CD70 verhaal begonnen. Paul, jouw bijdrage was 
vele malen onmisbaar. Ik vind het leuk dat je mijn paranimf wil(t) zijn. Gijs, je sociale 
praatjes heb ik erg gemist op het AMC. Martijn, wat begon als VU/CLB samenwerking 
werd voortgezet op het AMC. Hopelijk zijn onze gezamenlijke experimenten nog niet ten 
einde. Michiel, de rust die je in de groep bracht zorgde voor een prettige samenwerking. 
Mijn stagiaires Margot en Bianca, bedankt voor jullie bijdrage aan mijn onderzoek. Het 
was voor mij leuk en leerzaam om jullie te begeleiden. 

De samenwerkingen met andere laboratoria waren altijd zeer enerverend. Jannie, 
Jenny en Yanling, jullie complementaire bijdrage aan het CD27-CD70 onderzoek was 
van essentieel belang. Ton en Koen, wie had ooit kunnen voorspellen dat onze 
gezamenlijke inspanningen tot zulke resultaten zouden leiden. Ik verheug me op onze 
verdere samenwerking. Martin, jouw noemenswaardige kennis van de muizenpathologie 
heeft ons menigmaal de juiste richting ingestuurd. Alle proefdiermedewerkers van het 
NKI wil ik bedanken voor het verzorgen van "mijn" muisjes en in het bijzonder Ton 
Schrauwers voor al zijn hulp en expertise. George en Reina, ik vond het leuk en 
leerzaam om met jullie samen te werken. 

Iedereen van Experimentele Immunologie en Hematologie wil ik bedanken voor de 
aangename sfeer. Speciaal wil ik Mark en Wendy, mijn lieve kamergenootjes, bedanken 
voor de gezellige conversaties, Kris voor de biochemische ins and outs, Eric voor zijn 
ongezouten maar goede kritieken en Jorg voor de input door de jaren heen. Mark (2' 
keer), Hans, Mirjam en natuurlijk Gwen, de gezellige en beruchte vrijdagmiddag borrels 
waren altijd om naar uit te kijken. 

Wouter, beste Neder-Belg, onze vakantie/moter/duik avonturen zijn om nooit te 
vergeten. Tenslotte wil ik mijn vrienden, familie en in het bijzonder Ester bedanken voor 
het begrip voor mijn chaotische levensstijl en voor de onvoorwaardelijke liefde en steun. 
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