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DANKWOORD 

Om er zeker van te zijn dat niemand over het hoofd gezien wordt, wil ik iedereen bedanken 

die een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift. Het zij praktisch, dan wel door mentale 

ondersteuning. Ik wil een paar mensen in het bijzonder bedanken. 

Allereerst Jannie. Haar enthousiasme en gedrevenheid inspireerde mij de geheimen van de 

CD27 knock-out muis te willen ontrafelen. Ik hoop dat we in de toekomst onze 

samenwerking kunnen voortzetten. 

Arlette wil ik bedanken, die vanaf de eerste dag mijn collega, treinmaatje en vriendin werd. 

Je was vaak een luisterend oor of het nu werk- of persoonlijke zaken betrof. Ik hoop dat we 

in de toekomst nog vele gesprekken zullen voeren. 

Yanling, after overcoming the culture barrier between east and west, we evolved into a 

great team as well as good friends. We had an understood division of labour, speeding up 

experiments tremendously. You incited my interest in the orient, especially the food. I hope 

to enjoy many more Dim Sum meals with you. 

Ik wil ook de rest van Jannies groep bedanken: Anna, Annemieke, Evert, Gerda, Ilja en 

Stephen. Voor de gezelligheid van de dames op de balkon kamer van H3, het bijbrengen 

van eiwit en DNA kennis en hun geduld tijdens werkbesprekingen als het weer eens over T 

cellen ging. 

Dank aan de cellulaire biochemici van H3, immunologie was ze vreemd, maar de sfeer was 

er niet minder om. Ik wil ook de immunologen van H7 bedanken, voor elke keer dat ze me 

hielpen met advies en reagentia als ik van H3 kwam, en dat ik me welkom voelde toen we 

naar de 7de etage verhuisde. De wetenschappelijke bijdrage van Ton Schumacher, Ada 

Kruisbeek, Hergen Spits en Heinz Jacobs en hun medewerkers aan dit proefschrift was 

onmisbaar. Kamergenoten Koen, Ramon en Moniek waren altijd in voor immunologische 

gedachtenwisselingen. Mijn dank gaat uit naar de proefdierverzorgers, voor hun essentiële 

verzorging van de muizen, met name Ton en medewerkers van G3 en Henk, Henk, Dick en 

Louis van Gl. Ook Anita, Eric en Frank bedankt voor alle hulp en gezelligheid bij de 

FACS. 

Vrienden, bedankt voor de goede afleiding in de weekenden. Tom, jouw computer kennis 

heeft me enorm geholpen bij het verwezenlijken van dit boekje. Maarten, Marianne, 

Brigitte en Nick, of ik nu juichend of sip uit Amsterdam kwam, jullie waren er altijd om 

mijn verhalen aan te horen. Mama en Jill, dank jullie voor jullie onvoorwaardelijke steun en 

mijn geloof in mezelf. Marcel, na al die tijd ken je me beter dan ikzelf, dus weetje al wat ik 

wil zeggen. 

Jenny 
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